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It digitalisearre Hylper Skipsboek is in projekt fan de Wurkgroep Maritime Skiednis fan  
de Fryske Akademy. It is mei ta stân kommen troch de ynset fan de leden Pieter F. Visser, 
Johan Halstein en Jelle Jan Koopmans. Hanno Brand makke de beskriuwing fan it Skipsboek. 
Foaropwurd en ynlieding bin skreaun troch Jan de Vries. It bestjoer fan de Wurkgroep wurdt 
anno 2019 foarme troch: Rob Leemans, foarsitter, Jelle Jan Koopmans, sekretaris, Jan de 
Vries, ponghâlder en de algemien bestjoersleden Hanno Brand, Peter Tolsma en Siem van 
der Woude.  

 

© Fryske Akademy; Wurkgroep Maritime Skiednis, maart 2019 



 
 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord              6 

Verantwoording             8 

Ynlieding            10 

Het Hindelooper Scheepsboek         16 

Inhoudstabel          256 

Beschrijving van het Scheepsboek       261 

Familiebanden van enkele schippers       264 

  



5 

 

 

 

 

 

 

Martin Engelbrecht, ‘een Vriesche Smack, Nevens Ropsijl van’t Westen’, kopergravure, tweede kwart 
18de eeuw (collectie Fries Scheepvaartmuseum). 
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Voorwoord 
 

In 2008 heeft de Fryske Akademy de Wurkgroep Maritime Skiednis (WMS) opgericht. Niet lang 
daarna trok de Akademy maritiem historicus Hanno Brand aan, destijds als hoofd van de vakgroep 
geschiedenis. Ook in deze periode startte het Sonttolproject - een samenwerking tussen de 
Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar Leeuwarden. Over de eerste tien jaar van het bestaan van de 
WMS kan worden gezegd dat de Friese maritieme geschiedenis met enthousiasme onder de 
aandacht is gebracht, o.a. door het organiseren van symposia, lezingen voor werkgroepleden en 
verschillende publicaties, waaronder ook van de leden. Er zijn vruchtbare samenwerkingen ontstaan 
met genoemde organisaties en met o.a. Friese maritieme musea, Historisch tijdschrift Fryslân, de 
Maritieme Akademie in Harlingen en de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. 

Het lidmaatschap van de Werkgroep is voorbehouden aan actieve onderzoekers. In een beraad met 
de werkgroepleden over te organiseren activiteiten kwam als idee naar voren: het gezamenlijk 
werken aan een project. Het bestuur heeft dit opgepakt en als project de transcriptie van het 
Hindelooper Scheepsboek gekozen. Vooral door de vele namen die er in staan is dit is een interessant 
maar tot dusver betrekkelijk onbekend document. Het wordt bewaard bij Tresoar in het 
Nedergerecht van Hindeloopen: 'Scheepsboek'. 'Scheepsrollen', 'reedercedullen', enz. van zeeschepen 
(toegang 13-20, nr. 115). Het boek bevat overzichten van parthouders en opvarenden van 
zeeschepen uit de periode 1715-1718, aangelegd door Johannes Hempenius, destijds secretaris te 
Hindeloopen. Dit stuk is gekozen omdat het een overzichtelijke en niet omvangrijke bron is, 
bruikbaar voor maritiem- en genealogisch onderzoek. 

Leden van de Werkgroep hebben het Scheepsboek digitaal toegankelijk gemaakt. De gehanteerde 
werkwijze is niet nieuw en lijkt sterk op andere projecten op dit gebied zoals Vele handen en Alle 
Friezen. Om te beginnen heeft Tresoar digitale scans gemaakt van alle bladzijden van het boek. Peter 
van der Meer, werkzaam bij de Fryske Akademy, verdeelde het werk en ontving de transcripties via 
e-mail. Helaas bleek het animo in de Werkgroep niet bijster groot. Van de ongeveer veertig leden 
hebben er vier meegedaan: Pieter F. Visser (Kollum), Johan Halstein (Joure), Jelle Jan Koopmans 
(Groningen) en Jan de Vries (Koudum). En het is vooral aan de heer Visser te danken dat de 
transcripties gereedkwamen want hij heeft veruit de meeste gedaan. De eerste scans zijn in mei 2014 
verstuurd; een jaar later waren alle bladzijden ingevoerd. Het nakijken, redigeren, annoteren en niet 
te vergeten het gereedmaken als publicatie heeft heel wat meer tijd in beslag genomen. 

Mede naar aanleiding van het WMS-symposium ‘It maritime ferline fan de Fryske Súdwesthoeke’ in 
januari 2016 te Hindeloopen, is een samenwerking gestart met het Museum Hindeloopen. Het 
museum heeft ambitieuze toekomstplannen en wil uitbreiden om in exposities ook de maritieme 
aspecten van de geschiedenis beter te belichten. Een gezamenlijke commissie met medewerkers van 
het museum en WMS-leden is gevraagd met ideëen te komen. Het Scheespboek biedt informatie 
over de geschiedenis van de houtvaart op Noorwegen, die van groot economisch belang is geweest 
voor de schippersgemeenschappen in de Friese Zuidwesthoek. Johannes Hempenius was als 
secretaris werkzaam in het stadhuis waar nu het museum is gevestigd. Hij zal nooit hebben bedacht 
dat zijn Scheepsboek nog eens op deze wijze van pas zou komen.  
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Het Hindelooper Scheepsboek (Tresoar 13-20, nr. 115). De maten zijn ongeveer 30 x 19 x 2 cm. 
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Verantwoording  
 

Bij de bewerking van de tekst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. In de voetnoten worden 
tekstuele aanwijzingen (doorhalingen, latere toevoegingen) verantwoord, maar het zijn soms ook 
verklaringen van plaatsnamen of toelichtende voetnoten met extra informatie over personen. De 
voetnoten zijn per pagina opnieuw genummerd.  

Doorgehaalde fragmenten worden niet in de tekst gehandhaafd, maar met een noot wordt 
aangegeven dat ze later zijn doorgehaald; tenzij het een duidelijke verbetering betreft en het 
verwarrend zou werken voor de lezers. In dat geval is een noot geplaatst met de melding dat het 
betreffende fragment is doorgehaald. Wanneer er twijfel bestaat over de schrijfwijze van een woord, 
dan is dat met een vraagteken aangegeven [?].  

Onderstrepingen (van namen) in de tekst zijn gehandhaafd. Voor iedere regel is een nummer 
aangebracht. Interlineaire toevoegingen worden in de bijbehorende regel toegevoegd en met een 
voetnoot aangegeven.  

De akten zijn van een nummer voorzien en van een verwijzing naar de betreffende foto. In de 
inhoudstabel is van iedere akte het paginanummer aangegeven. In de inhoudstabel zijn voor de 
schippers gestandaardiseerde namen gebruikt, zoals Pieter, welke naam in het document veelal als 
Pyter of Pytter staat vermeld. 

Er is naar gestreefd om zoveel mogelijk de oorspronkelijke tekst te volgen, zo blijft d’Bruin 
gehandhaafd en wordt niet aangevuld. Daarentegen zijn Ede of Eed met een kleine letter geschreven. 
Scheeps Rolle wordt weergegeven als Scheeps rolle. Wel met een kapitaal zijn geschreven: 
Mennonite, Mennonijte, etc., evenals Heer, Jufvrouw, e.d. Namen van de maanden zijn niet met een 
hoofdletter geschreven, evenmin als de scheepssoorten (fluitschip, etc.) en de aanduidingen van 
functies (burgemeester en regeerders, raden, secretaris, notaris publicus , etc.).  

Onleesbare tekst wordt weergegeven met […]. Wanneer een letter of een woord ontbreekt, is die 
tussen haken toegevoegd: cont[r]arie; [waerheit]. Afkortingen die evident zijn, worden voluit 
geschreven, maar met gecursiveerde letters die niet in de tekst staan, bijvoorbeeld eñ wordt ende, 
ordntie wordt aangevuld tot ordonnantie en Hoog: Mog:de wordt Hoog Mogende. 
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Perkaminten seebrief d.d. 27 maart 1657, mei oanhingjend segel, op namme fan Broer Murcx út 
Koudum, útjûn troch Johan van Aylva as grytman van Himmelumer Âldefurd en Noardwâlde. De tekst, 
yn it Nederlansk en Latyn, jout de namme en it domisily fan de skipper en it laadfermogen fan it skip. 
De skipsnamme ‘Gouden Son’ stiet der net yn. De grytman ferklearret dat de skipper yn de grytenij 
wennet en dat hij en syn reders eigenaren binne fan skip en lading en dat de seebrief, ‘mijnen brieve’, 
oant ien jier nei dato jildig is. Hij freget feilige en unbelemmerde passage fan skip, skipper en skipsfolk 
en de tapassing fan jildende privileezjes. Yn de rest fan de skipspapieren fan Broer Murcx, dy’t himsels 
Broer Marcus neamde, sitte gjin offisjeele rederssedels en meunsterrrollen. Dizze gegevens skreau hy 
yn notysjeboekjes. De papieren fan Broer bin bewarre bleaun omdat syn skip yn de winter fan 1664 / 
1665 kaapt is en opbrocht nei Engelân (National Argives Verenigd Koninkrijk, High Court of Admiralty 
(HCA) 30 nr. 642 / 98, lias Broer Marcus).  
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Ynlieding1 
 

De akten yn it skipsboek binne nei alle gedachten kopyen fan troch de stêd Hylpen utjûne 
seebrieven. Op ynternasjonaal wetter wie kaping en it yn beslach nimmen fan skip en lading troch in 
fijannige naasje ien fan de gefaren. In skipper moast yn it bûtenlân en op see de nasjonaliteit fan skip 
en lading oantoane kinne. Foar dat doel hie er seebrieven oan board, útjûn troch it bestjoer fan it 
plak der’t er wenne. As regionale oerheden foar alle Fryske skippers sokke brieven makke hawwe, 
moat it gean om tûzenden. It is derom frjemd dat, foar safier bekend, yn Fryslân, ynkl. de eilannen, 
mar ien boek mei kopyen oerlevere is. It soe dêrom in net-regulier stik wêze kinne, ek al omdat in 
boekwurk brûkt is dat, sjoen de kantline en sifertabellen, bedoeld wie om te tsjinjen foar it 
opskriuwen fan bedragen. Deselde foardrukte reade kolomstrepen fynt men yn it Hylper 
floreenkohier fan 1689-1696.2 

Scheeps-boek, stiet mei sierlike letters op it perkaminten kaft en derûnder cognocementen en... Nei 
alle gedachten folge der ea it wurd cedulen op, of ‘reedercedullen’, sa as yn de ynventaris stiet, mar 
dat is net mear te lêzen. In ‘cognossement’ is in frachtbrief. It komt as connossement yn it boek sels 
mar ien kear foar. Utsein in inkelde brief (yn it Latyn), machtiging of notysje, giet it om trije soarten 
akten dy’t meast yn de oanhef oantsjutten stean as: ‘reder-chedule’, ‘scheeps-rolle’ c.q. ‘certificatie’. 
‘Cedule’ is Middelnederlânsk foar it Fryske sedel. It betsjut skriftlik bewiisstik. ‘Scheepsrol’ is itselde 
as meunsterrolle, in list fan opfarrenden. Certificaties binne opjeften fan de lading en dus 
frachtbrieven as ‘cognossementen’. De sedels en rollen binne listen mei nammen fan, yn it earste 
gefal, de eigeners fan it skip en yn it oare gefal alle opfarrenden. It boek jout in hiele protte nammen 
fan seelju en finansiers, mei it wenplak en meast ek noch in oanwizing oer de tsjerklike gesintheid – 
grifformeard of Mennist. De komparanten swarre nammentlik ‘bij solemnelen ede’ dat it wier is wat 
sy ferklearje. Mennisten swarre yn de regel net op de bibel. Sy ‘verklaren bij ware woorden’. 

Johannes Hempenius 
It Skipsboek hat de namme krigen fan sekrearis Johannes Hempenius. Hy kaam fan Warkum dêr’t syn 
heit Jacobus, advokaat wie, fan it Hôf fan Fryslân. Syn pake fan memmekant, Johannes Renicus 
Hansma, wie sekretaris fan Warkum.3 Johannes waard yn 1710 yn Hylpen yn dy funksje beneamd. 
Lykas foargeande sekretarissen wie hy ek ‘ontvanger der convooien en licenten’, in soarte fan 
douanebeambte. In jier letter troude er mei Pieterje Reintjes Roos, in telch út in geslacht fan Hylper 
en Koudumer houtskippers. Doe’t er de earste halen yn it skipsboek sette wie er 29 jier. Yn 1724 hat 
er ôfstân dien fan it amt fan sekretaris, mar hy bleau yn funksje as notaris.4 

De namme Roos, fan syn frou, komt fan har memmekant. Pieterjes beppe Evertje Allerts (nei 1708 
ferstoarn), wie in dochter fan Allert Ottes (Roos), skipper op ‘die Roode Roos’.5 Evertje hat trije 
mannen ‘fersliten’, allegearre houtskippers. De earste wie Bencke Benckes (om 1649 hinne ferstoarn) 

                                                           
1 Mei tank oan Hanno Brand en Jelle Jan Koopmans foar harren mûnlinge kommentaar op in eardere ferzy fan 
dizze ynlieding. 
2 Gemeenteargyf Súdwest Fryslân (GAS), voormalige grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (HON), 
nr. 60. 
3 Hempenius, A.L., ‘Hempenius I’, in: H. Bierma, A.L. Hempenius, S. ten Hoeve, P. Nieuwland en D. de Vries 
(red.) Genealogysk Jierboekje (Ljouwert 1973) p. 40-54, beskikber op: Fryskeakademy.nl (rieplachte 5 july 
2018). Johannes trouwde in 1727 te Koudum met Yda Ferwerda. 
4 Engels, Martin, Naamlijsten, beskikber op: mpaginae.nl (rieplachte 20 nov. 2017). 
5 Stadsarchief Amsterdam (SAA) 5075 nr. 198 / 148 (8 sept. 1614). 
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fan Koudum, broer fan de seeheld Jacob Benckes (1637-1677). De twadde Otte Idses (om 1663 hinne 
ferstoarn) kaam ek fan Koudum en wie in neef fan Bencke. Dizze Otte is Pietertje har pake fan 
memmekant. De tredde man wie Allert Goykes fan Hylpen. En Allert is tagelyk Pietertje har pake fan 
heitekant. Dat komt omdat Tied Ottes, mem fan Pietertje, troude mei har styfbroer Reyntjen Allerts.1 
Johannes Hempenius wie troch Pietertje Roos dus aardich fertroud mei it houtskipperslaach. 
Pietertje wie besibbe oan de Binkes famylje, yn de 18de iuw de belangrykste bestjoerdersfamylje yn 
Staveren en de regio.2  

Pietertjes mem Tied en tante Jell Ottes komme as reders foar yn it skipsboek, û.o by skipper Gerrit 
Tymens (akte 19). Undersyk sil grif útwize dat de Fryske reders yn dit foarbyld allegear op ien as oare 
wize besibbe binne, lykas wenst wie ûnder Súdwesthoekse Mennisten.3 De famyljebân dy’t tagelyk in 
saaklike bân is, wie in wichtige pylder ûnder de skippersmienskippen yn dizze regio.4 Yn it foarbyld 
fan Gerrit Tymens is it Fryske part alles mei-in-oar justjes lytser as dat fan de Amsterdammers, mar it 
falt royaal de oare kant oer at Haitje Binkes erven ta de Friezen rekkene wurde meie. Dizze Haitje is 
in oare broer fan de al neamde Jacob Benckes. Ek Georg Bruijn (1677-1723) út dit foarbyld hat Fryske 
woartels want syn mem is Antje Tjebbes Insma (1656-1707), in suster fan de Staverse secretaris 
Gellius Insma (1661-1723), skoansoan fan de yn Hylpen berne Staverse president-boargemaster 
Bincke Binckes dy’t in soan is fan de neamde Evertje Allerts Roos. 

Reders en skipsfolk 
H.A. Poelman komt, foar safier bekend, de eare ta as earste oer it Skipsboek skreaun te hawwen.5 De 
folgjende wie S. Lootsma. Oer Poelman syn konklúzje dat de reders net kapitaalkrachtig wienen 
skriuwt hy terjochte: Dit is niet juist voor de de meeste der talrijke Hollanders (speciaal 
Amsterdammers) onder de reeders. Maar ook voor de Hindeloopers onder hen is het waarschijnlijk 
maar gedeeltelijk waar. It foel Lootsma op dat inkele reders út Amsterdam Fryske nammen hawwe.6 
Hy stiet stil by de lading, de herkomst fan de opfarrenden en ek by de grutte fan de ‘parten-scheeps’ 
dy’t de reders besitte. Goed besjoen bin it parten, oandielen, yn de rederij, it hiele bedriuw en net 
alinne yn it skip. En oars as Lootsma skriuwt bin der twa reeksen. De measte parten, sa as 1/8, 1/16, 
1/32, 1/64, en 1/128, gean werom op twa helten fan it totaal. By in pear rederijen stamme de parten 
út de trêde parten fan it totaal, sa as 1/24, 1/48 en 1/96. By guon rederijen komme beide soarten 
foar.7 Yn dat gefal is de iene helte fan de rederij yn twaen ferdield (2/4, as 4/8 esfh) en de oare helte 
yn trijen (3/6 as 6/12 esfh). 

Alles mei-in-noar bin der 143 akten optekene yn it Skipsboek, meast meunsterrollen, redersedels en 
frachtbrieven, mar net allegear binne sy folslein. En 31 kear is in besteande akte fernijd, dat wol sizze 
dat de besetting fan in skip as rederij feroare, mei oare nammen ta gefolch. De jongste akte, fan 3 
okt. 1718, is tagelyk de lêste yn it boek, dat dermei noch net fol is. De âldste is út de maityd fan 1715, 

                                                           
1 Sjoch oer Allert Goykes it haadstikje ‘familiebanden’ yn dit dokumint. 
2 Vries, Jan de, ‘De parentelen van Bencke Abes en Otte Jacobs Hinnema van Koudum’, in: Ype Brouwers, Anne 
Hielke Lemstra, Pieter Nieuwland en Jarich Renema (red.), Genealogysk Jierboek 2014, p. 164, 199, 216-221, 
264, 270, 275, beskikber op: Fryskeakademy.nl (rieplachte 5 july 2018). 
3 Trompetter, Cor, Eén grote familie, doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 (Hilversum 
2007). 
4 Steenbeek, S, Schipperen in Friesland, De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland 
in de vroegmoderne tijd (Groningen 2017) p. 12. 
5 Poelman, H.A., ‘De handelsstad Hindeloopen’, in: De Vrije Fries (deel 27, Leeuwarden 1924) p. 337-341. 
6 Lootsma, S., ‘De zeevaart van Hindeloopen’, in: Economisch historisch jaarboek (nr. 21, Den Haag 1940) p. 
228-232. 
7 Sjoch bgl. Cornelis Wibrants, akte nr. 13. 
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mooglik fan 15 maart (nr. 126), mar dit jiertal kin in fersin wêze. Want de measte akten stean op 
folchoarder fan datum, mar dizze stiet tusken akten fan 2 febr. en april 1717. De goede datum soe 
dus 15 maart 1717 wêze kinne. Yn 1716 passearren 76 akten en 25 fenijingen, dat wie it drokste jier 
en maaie fierwei de drokste moanne. Yn de krap twa wiken tusken 12 en 26 maaie bin 49 akten 
makke en 6 fernijd, folle mear as it totaal fan it hiele jier 1715. It sakke yn 1717 hurd yn want doe 
wienen der mar 17 en alinne yn ‘e hjerst fan 1718 binne dêrnei noch 5 akten passearre. It tal reizen 
leit heger want skippers mei jildige papieren hoechden net nei Hempenius. Yn tal fan akten stiet dat 
de skippen op de Flystroom lizze, klear om út te farren. Oan de data te sjen, barde dat in kear of wat 
per jier, wat de yndruk wekt dat se lizze te wachtsjen oant it konfoai folslein is.  

 

 

 

‘Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindeloopen in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t 
behoord, certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn,’ sa begjinne de measte 
akten. De skipper en syn folk ferskine yn persoan, lykas oer it generaal de Fryske reders, mar de 
reders ut Hollân litte harren meast fertsjintwurdigje troch de skipper of in (oare) kollega-reder. 
Lykwols moat it in hiele drokte west hawwe yn it kantoar fan Hempenius, mei namme yn maaie 
1716. It is de fraach, ek sjoen de losse briefkes yn it boek, mei fragminten fan akteteksten, hoe 
letterlik oft dat komparearjen nommen wurde moat. Under hast alle akten stiet de namme J. 
Hempenius ‘ter ordonnantie’ yn opdracht, fan de neamde bestjoerders.1 De rollen begjinne nei de 
ynlieding altyd mei de namme fan de skipper en dan syn offisieren, meast it rychje: stjoerman, 
heechboatsman, kok, en timmerman. Dan in eventuele ûndertimmerman, de boatsgesellen of 
matroazen, en as lêste in eventuele koksmaat en de skipsjonge, meast ‘kajuitwachter’ neamt.  

Standert ferklearje skipper en reders dat sy gjin opdracht jûn hawwe ‘of gedurende dese voijagie niet 
geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders om iets het minste desen contrarie te doen of 

                                                           
1 Syn hantekening is net altyd itselde. Ek yn it weesboek 1710-1727 (Tresoar 13-20 nr. 75) is dat it gefal. Under 
de earste akten fan 1715 yn it Skipsboek stiet ek de namme fan president boargemaster B. (Bencke) Sijmons. 
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laten geschieden door andere.’ De opfarrenden ferklearje dat ‘sij alle beloven sigh getrouwelijk te 
sullen quijten [kwijten], en dat niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen.’ 

De measte akten beslaan fluitskippen dan smakskippen en der wurde twa galjoaten neamd en ien 
kofskip. Der is in dúdlik ferskil te sjen tusken de reders fan de fluitskippen en dy fan de oare, lytsere 
typen. Reders fan dizze skippen komme meast út Fryslân, wylst de parten fan de fluitskippen meast, 
foar mear as de helte, yn hannen binne fan reders út Hollân. Alle rollen en sedels jouwe it doel fan de 
reis, de skipsnamme, de maten fan it skip en de gearstalling fan de fracht. De measte reizen gean nei 
Noarwegen. Yn de measte gefallen gean de skippen ‘ballastscheeps’ en mei net spesifisearre 
‘gepermitteerde koopwaren’ hinne. Yn inkelde gefallen is de hinnefracht presys opjûn mei in 
‘certificatie’ as ‘cognossement’. De retoerfracht út Noarwegen is altyd ‘houtwaren’. 

 

 

It âlde stêdhus fan Hylpen, boud yn 1683, op 16 july 1919, de dei dat it iepen gie as museum. Yn dit 
gebou hat Johannes Hempenius wurksum west (kolleksje Museum Hindeloopen). 

Houtfeart fan Hylpen 
Om 1650 hinne wie de houtfeart op Noarwegen op in hichtepunt. Der binne yn 1647 en 1648 mei-in-
noar 396 Nederlânske skippen opmetten en as teken derfan krigen dy in brânmerk om it beteljen fan 
tol foar beide partijen earliker en simpeler te meitsjen. Skippers besochten fansels op allerhande 
wize de tol te drukken. It systeem fan opmjitten en brânen waard ek letter noch brûkt.1 

                                                           
1 De lettere Deenske admiraal Koert Sivertsen Adelaer, soan fan in Nederlânske houtkeapman wie yn 1668 
belutsen by it opmjitten fan de skippen (Kernkamp, G.W., Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en 
Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (’s Gravenhage 1903) p. 219; Vries, 
Jan de, Verzwegen Zeeheld, Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (Zutphen 2018), p. 233-234). 
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De Fryske Súdwesthoeke, mei Hylpen fier foarop, hie doe mei 60 % fan de skippers in hiel grut 
oanpart yn de Noarske houtfeart. De skippers út Warkum (31), Koudum (18), Molkwar (17), Warns 
(14) en Staveren (2), wienen mei-in-oar lytser yn getal as de 138 fan Hylpen.1 

Yn it lêste kwart fan de 17de ieu besocht Noarwegen mear grip te krijen op de fertsjinsten troch sels 
in houtfloat op te setten en it foar de Nederlanners dreger te meitsjen. In soad Nederlânske 
houtskippers, ek út de Súdwesthoeke en Hylpen keazen doe foar havens yn de Eastsee, benammen 
dy oan de Finske Golf.2 De feroaring fan rûte is ek yn de Sonttolregisters goed te sjen. Yn 1695 gean 
123 Hylper skippers troch de Sont en de measten komme werom mei hout út Narwa, Pernau of 
Schans ter Nye, it lettere St. Petersburg. It tal rint yn 1699 sels op ta 271, mar dêrnei giet it minder en 
minder. De tallen rinne werom van goed 200 yn it jier 1700 nei 74 yn 1710, ta 8 yn 1717. Yn 1720 is 
de krisis efter de rêch, dan binne it 104 en tsien jier letter 179.3 De delgong hat te krijen mei de 
Grutte Noardske Oarloch (1700-1721), fan Sweden tsjin de koälysje Ruslân en Denemarken-
Noarwegen c.s.4 

It skipsboek is byhôlden yn de tiid dat nei alle gedachten sprake west hat fan in krisis yn de houtfeart 
fan Hylpen op de Eastsee. De akten beslaan meast reizen op Noarwegen, wylst de bloei fan ‘e 
houthannel mei Noarwegen al lang foarby wie. Ek dit draacht by oan it idee dat it skipsboek in net-
regulier stik wêze kin. 

 

 

                                                           
1 Douwes, T.E.A. (transcriptie), Lijst van gemeten schepen varende op Noorwegen in de jaren 1647-1648, in: 
Tresoar 348 nr. 6018 (Origineel: Riksarkivet Oslo). 
2 Lesger, C., ‘Lange-termijn processen en de betekenis van politieke factoren in de Nederlandse houthandel ten 
tijde van de Republiek’, in: Economisch en sociaal-historisch jaarboek (Amsterdam 1992) p. 105-142,   
3 Soundtoll.nl; home port: Hindeloopen (standard name); Nye is de Newa rivier (rieplachte 20 nov. 2017). 
4 Scheltjens, Werner, De invloed van ruimtelijke verandering op operationele strategieën in de vroeg-moderne 
Nederlandse scheepvaart: een case-study over de Nederlandse scheepvaart in de Finse 
Golf en op Archangel, 1703-1740 (Groningen 2009) p. 111-121. 
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Tabel mei de herkomst fan de opfarrenden út it Hylper skipsboek (Lootsma, ‘Zeevaart van 
Hindeloopen’ p. 229).  
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Het Hindelooper scheepsboek 
 

[nr. 1, foto 001] 

1. Pijter Jellis schipper 
2. Jan Pijters van Hindelopen stierman 
3. Auke Ruurds van Workum 
4. Bonne Hendriks kok tot Franeker 
5. leggende het schip tot Stavoren ballast en coopmanschap 
6. te laeden naar het Oudzoen in Noorwegen, en vandaer weder 
7. naer de stad Amsterdam te keren1 met houtwaren 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald: ‘nae’. 
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[nr. 2, foto 002] 

11 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde 
2. lopen in Frieslandt doen cond een iegelijk die ´t 
3. behoord, certificerende voor de waerheit, dat 
4. voor ons gecompareert sijn het nagemelde 
5. scheepsvolk te weten 
6. schipper Sipke Heijes 
7. stierman Bocke Sipkes beide geboren en wonen: 
8. de tot Hindelopen  
9. Simen Jans kok geboren en wonende tot Hinde: 
10. lopen en 
11. Willem Fockes bootsman, geboren en wonagtigh 
12. tot Manslag onder de gehoorsaemheit van S: 
13. F: D:2 van Oost Frieslandt, en hebben sij gesamentli: 
14. ke comparanten te weten: schipper Sipke Heijes, 
15. Bocke Sipkes en Simen Jans bij ware woorden in  
16. plaetse van ede en Willem Fockes bij ede solemneel 
17. verklaert, ider voor hun selve dat sij geboren 
18. wen wonachtig sijn op de plaetsen hier boven gemelt, 
19. dewelke alle (exempt de laeste alleen) sijn gelegen in  
20. Friesland, en oversulxs dat sij alle sijn ingesetenen dese 
21. landen, en datelike3 onderdanen van haer Hoog: Mogen: 
22. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden,  
23. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
24. met het smakschip de Liefde, lang over steven drie 
25. en seventig voeten, wijt achtien voeten, en hol 
26. ses en een half voeten, van Amsterdam met een la- 
27. ding van 400: 27 maeten St Ubes4 sout, los 4 oxhoofden5, 1 anker6 
28. 4 half ankers, 5 droge vaatjes, 1 kas spiegel, 1 mas mat  
29. sak, 1 mant, 1 riem7 papier, 1 patie in papier etc: 1 vles,  
30. te seilen nae Aelburg, waer omtrent sij alle beloven 
31. sig getrouwelijk te sullen quijten, en niets desen con 
32. trarie te sullen ondernemen. In oirkonde deser stad 
33. segil ter sake hier ondergedrukt en door8 onsen presi 
34. derende burgemeesters en secretarijs ondertekening desen 
35. 19 april 1715   B. Sijmons 
36. L:S:    Ter ordonnantie van Haer Achtbaren 
37.     J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge; de voorgaande twee bladzijden zijn blanco. 
2 Seine Fürstliche Durchlaucht 
3 Dadelijk=feitelijk, werkelijk 
4 Setúbal, Portugal 
5 Inhoudsmaat, 6 ankers. 
6 Inhoudsmaat, 35 liter. 
7 Oude handelsmaat voor papier, 500 vellen. 
8 Dit woord is later doorgehaald. 
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[nr. 3, foto 003] 

 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
2. Hindelopen in Frieslandt doen condt een iegelijk 
3. die ’t behoord, certificerende voor de waerheit 
4. dat voor ons gecompareerd sijn de naegemelte  
5. reders van het smakschip de Liefde, te weten 
6. Sipke Heijes wegens een derde 
7. Durk Heres wegens een seste beide burgers en 
8. wonachtig tot Hindelopen 
9. Claes Goikes burger en wonachtig tot Workum 
10. voor een seste 
11. Jib Jacobs burger en wonachtigh tot Workum 
12. wegens een sestiende 
13. Eelke IJbles burger en wonachtig tot Workum 
14. wegens een sestiende 
15. Gerbrand Wibrens burger en wonachtigh tot 
16. Molqueren wegens een twintigste 
17. Anske Anskes burger en wonachtigh tot Workum 
18. wegens een twintigste. 
19. Pijtter Jelles burger en wonachtig tot Hindelopen 
20. wegens een vierentwintigste. 
21. Hauk Rinners burger en wonachtigh tot Hindelopen 
22. wegens een vierentwintigste 
23. Rinke Sibolts burger en wonachtigh tot Workum 
24. voor een vierentwintigste en 
25. Jantjen Jelles burgerse en wonachtigh tot Hin: 
26. delopen wegen een veertigste part, en hebben 
27. sij comparanten, te weten Rinke Sibolts bij solem: 
28. nelen ede, en de overige met ware woorden in 
29. plaets van ede, verklaerd, ider voor hun selve, dat 
30. sij reders sijn aen voorschreven smakschip de Liefde lang 
31. over steven drie en seventig voeten, wijt achtien 
32. voeten en hol ses en een half voeten bij Sipke Heijes 
33. van Hindelopen als schipper gevoerdt, voor soo 
34.      groten 
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[vervolg nr. 3, foto 003] 

21 

1. groten portie als bij ijder sijn naem staet 
2. uitgedrukt, en wonachtig als burgers 
3. op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke 
4. alle sijn gelegen in Vrieslandt en oversulks 
5. dat sij alle sijn ingesetenen deser landen 
6. en datelike onderdanen van Haer Hoog: 
7. Mogende Heeren Staten Generael der  
8. Verenigde Nederlanden. In oirkonde der  
9. waerheit hebben wij onser stede zegil ad 
10. causas2 hier onder gedrukt, en door onsen pre 
11. siderende burgemeester en secretaris doen verte 
12. kenen desen 19 april 1715 
13. L: S:   B. Sijmons 
14.     Ter ordonnantie van Haer Achtbaren 
15.     J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Sigillum ad causas (lat.)=zegel ten zaken. 
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[nr. 4, foto 004] 

 

1. Wij burgermeesteren en regeerders der stadt 
2. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een ijgelijk 
3. die ’t behoord, certificerende voor de waerheit 
4. dat voor ons gecompareerdt is Sipke Heijes bur: 
5. ger van dese stad Hindelopen, dewelke bij ware 
6. woorden in plaets van ede verklaert heeft,  
7. dat hij voor sijn rekening en risica van hier 
8. was versendende nae Aelburg met het schip ge: 
9. naemt de Liefde, bij hem comparant als schip: 
10. per gevoert werdende, de volgende goederen, 
11. als 200 werp1 grof steen, en 1 korv 
12. met steen tuig gemerk S:H: om aldaer te  
13. verkopen, hier af onse certificatie en schrif: 
14. telike verklaringe versogt werdende, hebben 
15. wij in faveur der waerheit desen onder onsen 
16. stadszegil ad causas des presiderende burgemeester 
17. en secretaris handen gepasseerd om te mogen 
18. strecken nae behoren. Gegeven binnen Hindelopen 
19. desen 19 april 1715 
20. L:S:   B. Sijmons 
21.    Ter ordonnantie van Haer Achtbare 
22.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 Inhoudsmaat voor droge stoffen; aanduiding van een vast aantal, waarbij waarschijnlijk de hoeveelheid die in 
één keer geworpen werd, bepalend is geworden. (Wurdboek fan de Fryske Taal, dl. 25, p. 210) 
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[nr. 5, foto 004] 

31 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
2. lopen in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t be: 
3. hoord, certificerende voor de waerheit, dat 
4. voor ons gecompareert sijn het naegemelde scheeps 
5. volk, te weten 
6. schipper Pijtter Jelles 
7. stierman Marten Sipkes beide geboren en wonen: 
8. de tot Hindelopen. 
9. Jan Doedes kok, geboren en wonende tot Harlingen 
10. en Sjoerd Jogchums bootsman, geboren en wonen: 
11. de tot Woudsend, en hebben sij gesamentlike compa: 
12. ranten, te weten schipper Pijtter Jelles, stierman 
13. Marten Sipkes en kok Jan Doedes bji ware woorden 
14. in plaets van ede, en Sjoerd Jogchum onder ede solem: 
15. neel verklaert, ider voor hun selve, dat sij geboren 
16. en wonachtig sijn op de plaetsen hier boven ge: 
17. meldt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, 
18. en oversulks dat sij alle sijn ingesetenen deser lan: 
19. den, en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
20. de Heeren Staten Generael der Verenigde Neder: 
21. landen, en dat nu sijn bescheiden, om in de gemelte 
22. qualiteiten met het smakschip de Swarte Kat 
23. lang over steven 73 voeten, wijt 17 voeten, hol 6¾ 
24. voeten, van Amsterdam uit te seilen, met 900 St 
25. Ubes sout, 3 vaten met diverse verf en kruideniers 
26. waren, 2 ton en 2 mandijes toebakspijpen, 1 ox: 
27. hoofd en ½ aam2 wijn en brandewijn, 1 anker lijn 
28. olij, 28 ijsere potten, nae Aelburg, waer omtrent sij 
29. alle beloven haer getrouwelijk te sullen reguler 
30. en niets contrarie trachten te ondernemen. In 
31. oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
32. drukt, en door onsen presiderende burgemeester en secretaris 
33. ondertekent desen 19 april 1715 
34. L: S:  B. Sijmons 
35.    Ter ordonnantie van Haer Achtbaren 
36.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Inhoudsmaat, vier ankers. 
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[nr. 6, foto 005] 

 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hin: 
2. delopen in Frieslandt1 doen condt een iegelijk die ´t behoord certi: 
3. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
4. reert sijn de naegemelte reders van het smakschip 
5. de Swarte Kat, te weten 
6. Pijtter Jelles burger en wonachtig tot Hindelopen 
7. wegens een vierde. 
8. Sipke Epkes burger en wonachtigh tot Workum 
9. wegens een vierde. 
10. Durk Heres burger en wonachtig tot Hindelopen 
11. wegens een seste. 
12. IJb Jacobs burger en wonachtig tot Wokum we 
13. gens een twalefde. 
14. Rinke Seijes weduwe burgerse en wonachtig tot 
15. Workum, wegens een twalifde. 
16. Jipke Haijes burger en wonachtig tot Hindelopen 
17. wegens een vierentwintigste. 
18. Hauk Rinners burger en wonachtig tot Hinde 
19. lopen wegens een vierentwintigste. 
20. Lieuwe Lammerts weduwe burgerse en wonachtig 
21. tot Workum wegens een vierentwintigste. 
22. Jarig Sipkes burger en wonachtig tot Hindelopen 
23. wegens een twee en dertigste. En 
24. Hein Anes weduwe burgerse en wonachtig tot Wor: 
25.  kum wegens een ses en negentigste, en hebben sij  
26. comparanten, te weten Lieuwe Lammerts weduwe 
27. en Hein Anes weduwe bij solemnelen ede, en de overige 
28. bij ware woorden in plaets van ede verklaeren ider 
29. voor hun selve dat sij reders sijn aen voorschreven 
30. smakschip de Swarte Kat, lang over steven 73 voets 
31. wijt 17 voeten hol 6¾ voeten bij Pijter Jelles van Hindelopen2 als schipper ingevoerd3 voor 

van groten portie 
32. als bij ijder sijn name state uitgedrukt en wonag: 
33. tig als burger op de plaetsen hier boven gemeld 
34. dewelke alle sijn gelegen in Vrieslandt, en verklaeren 
35.        dat 

  

                                                           
1 De woorden ‘in Frieslandt’ zijn later boven de regel toegevoegd. 
2 Het fragment ‘bij Pijter Jelles van Hindelopen’ is later boven de regel toegevoegd. 
3 Het fragment ‘als schipper ingevoerd’ staat in de linkermarge. 
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[vervolg nr. 6, foto 005] 

41 

1. dat sij alle sijn ingesetenen deser Landen en da: 
2. telike onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
3. Heeren Staten Generael der Verenigde Neder: 
4. landen in oirkonde der waerheit – hebben wij 
5. onser stedezegil ad causas hier ondergedrukt 
6. en door onsen presiderende burgermeester en secre: 
7. taris doen vertekenen deser 19 april 1715 
8. L.S.  B. Sijmons 
9.    ter ordonnantie van Haer Achtbare 
10.    J. Hempenius  

 
  

                                                           
1  In linkermarge. 
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[nr. 7 foto 006] 

 

1. Wij burgermeesteren en regeerders der stad 
2. Hindelopen doen cond een iegelijk die ’t behoord 
3. certificerende voor de waerheit, dat voor ons  
4. gecompareert is Pijtter Jelles burger en in: 
5. woonder van dese stadt Hindelopen, de welke 
6. bij ware woorden in plaets van ede geaffirmeert 
7. en verklaert heeft, dat hij affirmant voor sijn 
8. rekeningen risica van hier was versendende 
9. nae Aelburg met het smakschip de Swarte Kat 
10. bij hem comparant als schipper werdende gevoert 
11. de volgende goederen als 200 werp grof steen, 
12. 1 mand met steen tuig en 2 half ankers brande: 
13. wijn, gemerk P:J: om aldaer te vercopen. Waer 
14. af alsoo onse certificatie en schriftelike ver: 
15. klaring versogt wierde, hebben wij in faveur der 
16. waerheid desen onder onzen stadssegil ad causas 
17. des presiderende burgemeesters en secretaris handen 
18. gepasseerd om te mogen strecken nae behooren 
19. gegeven binnen Hindelopen, desen 19 april 1715 
20. L:S:   B. Sijmons 
21.    Ter ordonnantie van Haer Achtbare 
22.    J. Hempenius1 

 
  

                                                           
1 De rechterbladzijde is blanco; in de linkermarge staat alleen het getal ‘5’ genoteerd. 



25 

[nr. 8, foto 007] 

61 

1. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hinde: 
2. lopen in Frieslandt, doen cond een iegelijk die ´t 
3. behoord, certificerende voor de waerheit, dat 
4. voor ons gecompareerd sijn Rinner Sibles wonach: 
5. tig tot Molqueren, en Alker Ages burger en 
6. wonachtig tot Hindelopen, dewelke bij ware 
7. woorden in plaats van ede verklaert hebben, 
8. hoe dat sij mede reders waren aen het gaeljoot- 
9. schip de Juffrouw Cornelia, lang over steven … 
10. wijt … hol ...2 voeten 
11. bij Wine Douwes van Coudum als schipper gevoert, 
12. als namentlijk de comparant Rinner Sibles voor 
13. een achtste part, en Alker Ages voor een sestiende 
14. part, en dat sij wonachtig waren op voorschreven 
15. plaetsen, die gelegen sijn in Frieslandt, en oversulks 
16. dat sij sijn ingesetenen deser landen, en datelike onder: 
17. danen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Gene: 
18. rael der Verenigde Nederlanden: 
19. wijders hebben voorschreven comparanten als vors. 
20. hier te boven verklaerdt, dat sij voor hun reke: 
21. ning en risica van Hamburg waren verzendende 
22. nae Calmur en Noordkoppen in Sweden3 
23. om aldaer ter plaetsen vercogt te worden 
24. met het4 Gaeljootschip de Juffrouw Corne: 
25. lia, gevoert werdende bij Wine Douwes5 een 
26. gerechte achtte part voor rekening van Rinner Sibles en 1/16 part voor rekening van Alker 

Ages6 van een lading van7 500 St Ubes sout dat 
27. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder: 
28. gedrukt en door8onze presiderende burgemeester 
29. ende secreteraris vertekening desen 22 april 1715 
30. L:S:   B. Sijmons 
31.    Ter ordonnantie van Haer Achtbare 
32.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 De linkerbladzijde is blanco; het getal staat in de linkermarge. 
2 De maten zijn niet ingevuld. 
3 Hierna doorgehaald: ‘om aldaer lieder correspondent’. 
4 Hierna is het woord ‘schip’ doorgehaald. 
5 Hierna is het woord ‘aen’ doorgehaald. 
6 Het fragment ‘voor rekening’ t/m ‘Ages’ is later toegevoegd in de linkermarge. 
7 Het fragment ‘een lading van’ is later boven de regel toegevoegd. 
8 Dit woord is later doorgehaald. 
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[nr. 9, foto 008] 

 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
2. Hindelopen in Frieslandt doen condt een iegelijk 
3. die ‘t behoord, certificerende voor de waerheit 
4. dat voor ons gecompareerd sijn, de naegemelte 
5. reders van ‘t smakschip genaemt Noachs-Arke 
6. te weten 
7. Sipke Sickes burger en wonachtig tot Hindelopen 
8. wegens een vierde. 
9. Walle Sibles burger en wonachtigh tot Hindelo: 
10. pen wegens een seste. 
11. Binke Simons burger en wonachtig tot Hindelopen 
12. wegens een achtste. 
13. Dirk Heres burger en wonachtig tot Hindelopen 
14. wegens een achtste. 
15. Jappe Everts weduwe burgerse en wonachtigh tot 
16. Hindelopen wegens een achtste. 
17. Hitte Wibrens burger en wonachtig tot Hinde: 
18. lopen wegens een twee en dertigste en respectievelijk vieren 
19. sestigste. 
20. Reiner Simens burger en wonachtigh tot Hindelopen 
21. wegens een sestiende. 
22. Alker Ages burger en wonachtigh tot Hindelopen 
23. wegens een sestiende. 
24. Jel Ottes burgerse en wonachtigh tot Hindelopen 
25. wegens een twee en dartigste en  
26. IJmpk Freerks burgerse en wonachtigh tot Hindelo: 
27. pen wegens een twee en dertigste, en hebben sij com: 
28. paranten, te weten Sipke Sickes, Walle Sibles, 
29. Binke Simons en IJmpk Freerks bij solemnelen ede en 
30. overige met ware woorden in plaets van ede ver: 
31. klaart, ider voor hun selve, dat sij reders sijn aen 
32. voorschreven smakschip de Noachs-Arke, lang over 
33. steven 72 voeten, wijt 18 voeten en 4 duim1 en hol 6 voeten 
34. bij Sipke Sickes van Hindelopen tegenswoordig als 
35. schipper gevoert, voor soo groten portie als bij ijder 
36. sijn naem staet uitgedrukt, en wonachtig alle 
37. ten voorschreven plaetse hier boven gemelt, het  
38.      welke 

  

                                                           
1 Het fragment ‘en 4 duim’ is later boven de regel toegevoegd. 
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[vervolg nr. 9, foto 008] 

71 

1. welke gelegen is in Frieslandt, en oversulks dat 
2. sij alle sijn ingesetenen deser landen, en datelike 
3.  onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren 
4. Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 
5. in oirkonde der waerheit hebben wij onser stede 
6. zegil ter sake hier onder gedrukt, en door 
7. onsen presiderende burgemeester en secretaris 
8. doen vertekenen desen 24 april 1715. 
9. L:S:   B. Sijmons 
10.    Ter ordonnantie van Haer Achtbaren 
11.    J. Hempenius 

 

[nr. 10, foto 008] 

12. Compareerden voor mij ondergeschreven notari: 
13. us publicus binnen Hindelopen residerende 
14. Pijtter Douwes burger en meester timmerman 
15. tot Hindelopen, dewelke verklaarde voor de 
16. opregte waerheit, dat hij ten versoeke van 
17. schipper Sipke Sickes van de Hindelopen, sig ver: 
18. voegd had in het smakschip genaemt No: 
19. achs-Arke bij gedagte Sipke Sickes als schip: 
20. per werdende gevoerd, en hetselve gemeten 
21. in sijn lengte, wijte en holte, en bevonden 
22. lang te sijn twee en seventig voeten, wijt  
23. achtien voeten en vier duim, en hol ses 
24. voeten dit de waerheit sijnde passeren 
25. desen om te mogen strecken nae behoren 
26. In kennisse des selvs hand, en die van de  
27. onderschreven Notaris Publ: Actum Hindelo: 
28. pen den 24 april 1715. 
29. Pieter Douwes 
30.    J. Hempenius. 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 11, foto 009] 

 

1. Burgemeesteren en regeerders der stadt 
2. Hindelopen in Frieslandt, doen cond een ie: 
3. gelijk die ‘t behoord, certificerende voor de 
4. waerheit, dat voor ons gecompareerd is Pijter 
5. Douwes burger en meester scheepstimmerman 
6. binnen Hindelopen, van competenten ol: 
7. derdom regtelijk verdaegt, om der waerheit 
8. getuigenis te geven ten behoeve van schipper 
9. Sipke Sickes en die daer aen verder mogte gele: 
10. gen sijn, dewelke onder solemnelen ede ver: 
11. klaart heeft dat den inhout van bovenstaen: 
12. de attestatie hem door de ondergeschreven secretaris 
13. voorgelesen waerheit te sijn, en daer bij te 
14. persisteren, des t oirkonde deser stede zegil 
15. ad causas, des presiderende burgemeester en secretaris 
16. handen, desen 3 meij 1715. 
17.  L:S:.  B. Sijmons 
18.    Ter ordonnantie van Haer Achtbaren 
19.    J. Hempenius1 

 
  

                                                           
1 Rechterpagina is blanco, in de linkermarge staat nog wel het getal ‘8’. 



29 

[nr. 12, foto 010] 

91 

1. Burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
2. doen cond, een ijgelijk dien ‘t behoord, certificerende 
3. voor de waerheit, dat toonder deses, IJmpk Tijsses, 
4. burgerse van onse stad Hindelopen, is de moeder 
5. van Hendrik Hendrixs, dewelke voor matroos 
6. gevaren heeft2 en door het overliden van de 
7. laest gemelte de rechte erfgenaem ab intestato3 
8. van deselve, hier af onse certificatie en schrif: 
9. telike verklaringe versogt werdende, hebben  
10. wij in faveur der waerheit desen onder onsen 
11. stadszegil ad causas, des presiderende burge: 
12. meesters en secretaris handen gepasseerd om te 
13. mogen strecken nae behooren desen 
14. 2 meij 1715. 

 
  

                                                           
1 De linkerbladzijde is blanco; het getal staat in de linkermarge. 
2 De tekst ‘dewelke voor matroos gevaren heeft’ is later doorgehaald. 
3 Ab intestato (lat.) = zonder testament. 
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[nr. 13, foto 011] 

11 
1. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hinde: 
2. lopen in Frieslandt doen condt een iegelijk die 't 
3. behoord, certificerende voor de waerheit dat  
4. voor ons gecompareerdt sijn de hier na genoem: 
5. de reders en eigenaers in het fluijtschip genaemt 
6. de Groene Leeu jegenwoordig gevoert werdende bij 
7. schipper Cornelis Wibrands van Coudum in Friesland 
8. namentlijk 
9. Ester Tomas weduwe van Dries Alerts voor een agten- 
10. veertigste part 
11. Anne Jelles voor 1/48 part 
12. Binke Simons voor 1/64 part 
13. Joltje Jelles voor 1/48 en 1/128 
14. Joltje Jelles als curator over Anne Taikes voor 1/48 part 
15. Nanke Joltjes voor 1/64 part 
16. Nieuwes IJges voor 1/48 part 
17. Sibrand Joltjes voor 1/96 part 
18. Harke Douwes voor 1/64 part 
19. Alker Ages voor 1/128 part 
20. Jan Eppes voor 1/24 part  
21. Enke Fongers voor hemselvs 1/24 part en 1/128 part 
22. en mede comparerende voor Hessel Pijtters voor 1/64 part 
23. en voor Fonger Boudewijn voor 1/48 part 
24. en voor Sijtje Tijmens voor 1/64 part 
25. alsmede voor Reijndert Cales tot Oudendijk in Noord- 
26. Holland voor 1/128 part. 
27. Klaes Ippes als curator over de kinderen van Tijmen 
28. Annes voor 1/64 part. 
29. Cornelis Wibrands voor 1/48 part 
30. En hebben sij comparanten, ider voor hun selven 
31. met solemnelen ede (edog Ester Tomas, Anne Jelles, 
32. Joltje Jelles, Sibren Joltjes en Alker Ages als sijnde 
33. van Mennonite gesintheit bij ware woorden in 
34. in plaets van eede) verklaert, dat sij alle sijn 
35. burgers en inwoonders van Frieslandt, uitgenomen 
36. Rijndert Cales tot Oudendijk in Noord Holland, en 
37. sulks alle onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
38. Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
39. en dat het gemelde fluijtschip de Groene Leeu 
40.       sijnde 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[vervolg nr. 13, foto 011] 

101 
1. sijnde lang over steven 126¼ voet wijt binnen sijn huijt 
2. 26 voet 3 duim hol in 't ruim 13 voet 5 duim, ’t verdek 
3. hoog aen hoog aen boort 4 voet aen hen compa- 
4. ranten ider voor de portie hier boven uitgedrukt 
5. in ware eijgendom toebehoord, dat het selve 
6. fluijtschip de Groene Leeu het welk op heden 
7. voor de stad Amsterdam is leggende en bij de  
8. voorschreven schipper Cornelis Wibrands als schipper gevoerd 
9. werd voir hun comparanten (en de verdere reders 
10. in Holland wonende) rekening ballast scheeps 
11. uijt dese landen sal seijlen naer Noorwegen 
12. en aldaer voor hun eigen rekening sal worden 
13. beladen met gepermitteerde houtwaren om 
14. daer mede weder te keeren na de stad Amsterdam 
15. Dat eintelijk sij comparanten tot dato gene de 
16. minste ordes of last en bevel gegegeven hebben 
17. of gedurende deze voijagie niet geven sullen 
18. ‘t sijden de schipper of iemand anders om iets 
19. het minste deser contrarie te doen of laten 
20. geschieden door andere. Zoo waerlijk moest hen 
21. eed doende comparanten God Almachtig helpen 
22. in oirkonde deser stedezegil ter sake hieronder 
23. gedrukt en door onser presiderende burgemeester 
24. ende secretaris ondertekent, den 13 julij 1715 
25. L:S:   B. Sijmons 
26.     Ter ordonnantie van de burgemeester 
27.     en raden voorschreven 
28.     J. Hempenius 
 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 14, foto 012] 

21 
1. Scheeps rolle voor Bocke Sipkes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hin: 
3. delopen in Friesland doen condt een iegelijk 
4. die 't behoord, certificerende voor de waer: 
5. heit dat voor ons gecompareerd sijn het  
6. nagemelde scheepsvolk, te weeten 
7. schipper Bocke Sipkes 
8. stierman Eelke Jans 
9. Simen Jans voor kok, alle geboren wonen: 
10. de tot Hindelopen en 
11. Willem Foikes voor bootsman geboren en 
12. wonende tot Manslag onder de gehoorsaem: 
13. heit van S.F.D. van Oost-Frieslandt, en heb: 
14. ben sij gesamentlike comparanten, te weten 
15. schipper Bocke Sipkes met ware woorden in  
16. plaets van ede, en de overige met ede solem: 
17. neel verklaerd, ider voor hun selve dat sij ge: 
18. boren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
19. boven gemeldt, dewelke alle (exempt de laeste) 
20. gelegen sijn in Frieslandt, en oversulks dat sij  
21. alle sijn ingesetenen deser landen, en datelike 
22. onderdanen van Haer: Hoog: Mogende Heren  
23. Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
24. en dat nuw sijn bescheiden om in de gemelte 
25. qualiteiten met het smakschip de Liefde 
26. lang over steven drie en seventigh voeten 
27. wijt achtien voeten, en hol ses en een half 
28. voeten te varen van Amsterdam nae Helmstad  
29. en van daer weder nae de stad Amsterdam, 
30. in welke voijagie sij alle beloven haer getrou: 
31. welijk te sullen quijten, en niets deser contarie 
32. te sullen ondernemen. In oirkonde deser stede 
33. segil ter sake hier ondergedrukt, en onsen pre: 
34. siderende burgemeesters en secretaris ondertekening 
35. desen 29 julij 1715    B. Sijmons 
36. L:S:      Ter ordonnantie van H: Achtbaere 
37.       J. Hempenius 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 15, foto 012] 

111 
1. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelopen 
2. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t be: 
3. hoord, certificerende voor de waerheid dat voor  
4. ons gecompareerdt sijn de hier na genoemde 
5. reders en eigenaers in het fluitschip ge: 
6. naemt De Maria jegenwoordig gevoerd 
7. werdende bij schipper Romke Kornelis van 
8. Hindelopen in Frieslandt namentlijk Ester 
9. Tomas voor 3/16 part.  
10. Allert Tijmens voor 1/8 part 
11. Jelle Tomas voor 5/64 part 
12. Simen Hessels voor 3/64 part 
13. Allert Ippes voor 1/32 part 
14. Sicke Harmens voor 1/32 part 
15. Boeite Wiegerts erven voor 1/32 part 
16. Auke Tijmens voor 1/32 part 
17. Gerrijt Tijmens voor 1/32 part 
18. Dik Tomas voor 1/32 part 
19. Goike Tomas voor 1/32 part 
20. Goltje Jelles voor 1/32 part 
21. Goltje Jelles als curator over Anne Taikes 
22. voor 1/32 part 
23. Anne Jelles Boer voor 1/32 part 
24. Alker Ages voor 1/32 part 
25. Romke Kornelis als gelastigde van Andries Pij: 
26. ters van Amsterdam voor 3/32 parten, 
27. en Jan Reiners tot Amsterdam voor 1/32 part 
28. en Pijtter Onkelboer voor 1/32 part mede van  
29. Amsterdam 
30. en Rendorp tot Amsterdam voor 1/32  
31. en Pijtter Jansz molenaer tot Amsterdam 
32. voor 1/64 part 
33. en Jan Bolte tot Amsterdam voor 1/64 part 
34. en hebben sij comparanten, ider voor hun 
35. selven met solemnelen ede (edog Ester Tomas 
  

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit 3. 
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[vervolg nr. 15, foto 013] 

41 
1. Jelle Tomas, Simen Hessels, Allert Ippes, Dik Tomas 
2. Goike Tomas, Joltje Jelles, Anne Jelles Boer en 
3. Alker Ages, als sijnde van Mennonite gesintheit 
4. bij ware woorden in plaets van ede) verklaert 
5. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Fries: 
6. landt uitgenomen Andries Pijtters, Jan Reiners 
7. Pijtter Onkelboer, Rendorp, Pijtter Jansz male: 
8. naer en Jan Bolte tot Amsterdam, en sulks  
9. alle onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
10. Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
11. en dat het gemelde fluitschip de Maria 
12. sijnde lang over steven 122¾ voeten, wijt binnen 
13. sijn huit 27 voet, hol in 't midden 11 voet 
14. 8½ duim, ‘t verdek hoog aen hoog 6 voet 
15. 2⅓ duim, aen hen comparanten ider voor de  
16. portie hier boven uitgedrukt in ware eigen: 
17. dom toebehoord, dat het selve fluitschip 
18. de Maria het welk op heden voor de stad Am: 
19. sterdam is leggende, en bij de voorschreven 
20. schipper Romke Kornelis als schipper gevoerd 
21. werdt voor hun comparanten rekening bal: 
22. last scheeps uit dese landen sal seilen nae  
23. Noorwegen, en aldaer voor hun eigen rekening 
24. sal worden beladen met gepermitteerde hout 
25. waren, om daermede weder te keeren na de  
26. stadt Amsterdam: dat eintelijk sij comparanten 
27. tot dato gene de minste ordres of last en bevel 
28. gegeven hebben of gedurende dese voijagie 
29. niet geven sullen 't sij aen de schipper of iemant 
30. anders om iets het minste desen contrarie te 
31. doen of laten geschieden door andere. Zoo waer: 
32. lijk moest hen eed doende comparanten God 
33. Almachtich helpen in oirkonde deser stede 
34. zegil ter sake hier onder gedrukt, en door 
35. onser secretaris ondertekent den 29 julij 1715 
36. L:S:    Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
37.     en raden der stad Hindelopen 
38.     voorschreven J. Hempenius 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 16, foto 013] 

121 
1. Scheeps rolle voor Pijtter Jelles 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Frieslant doen cont een iegelijk 
4. die ’t behoord, certificerende voor de waerheit  
5. dat voor ons gecompareerdt sij het naegemelte 
6. scheepsvolk te weeten  
7. schipper Pijtter Jelles 
8. stierman Marten Sipkes, beide geboren en wonen: 
9. de tot Hindelopen. 
10. Jan Doedes kok, geboren en wonende tot Harlin: 
11. gen, en  
12. Sjoerd Jogchums bootsman, geboren en wonende  
13. tot Woudsend, en hebben sij gesamentlike com: 
14. paranten, te weten schipper Pijtter Jelles, stier: 
15. man Marten Sipkes, en kok Jan Doedes met 
16. ware woorden in plaets van ede, en de bootsman 
17. Sjoerd Jogchums met ede solemneel verklaerdt 
18. ider voor hun selve, dat sij geboren en wonachtigh 
19. sijn op de plaetsen hier boven gemeldt, dewelke 
20. alle gelegen sijn in Frieslandt, en oversulxs dat 
21. sij alle sijn ingesetenen deser landen en dateli: 
22. ke onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren 
23. Staten Generael de Verenigde Nederlanden, 
24. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qua: 
25. liteiten met het smakschip de Swarte Kat, lang 
26. over steven 73 voeten, wijt 17 voeten, hol 6¾ voeten 
27. te varen van Amsterdam nae Jutland in de Beldt. 
28. In welke voijagie sij alle beloven haer getrou: 
29. welijk te sullen quijten, en niets desen contrarie 
30. te sullen ondernemen. In oirkonde deser stede 
31. zegil ter sake hier onder gedrukt en door onser 
32. secretaris ondertekent, den 8 augusti 1715 
33. L:S:    Ter ordonnantie van de bur: 
34.     gemeesteren en regeerders der stadt 
35.     Hindelopen voorschreven 
36.     J. Hempenius. 
 
  

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit 5. 
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[nr. 17, foto 014] 

61 

1. Reders chedul voor Pijtter Jelles 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk 
4. die ’t behoord, certificerende voor de waerheit 
5. dat voor ons gecompareerdt sijn de hier nae ge: 
6. noemde reders en eigenaers in het smakschip de 
7. Swarte Kat, jegenwoordig gevoerd werdende bij 
8. schipper Pijtter Jelles van Hindelopen in Frieslant 
9. namentlijk 
10. Pijtter Jelles voor ¼ part. 
11. Sipke Epkes voor ¼ part. 
12. Durk Heres voor 1/6 part 
13. Ib Jacobs voor 1/12 part 
14. Rinke Seijes weduwe voor 1/12 part 
15. Sipke Heijes voor 1/24 part 
16. Hauk Rinners voor 1/24 part 
17. Lieuwe Lammerts weduwe voor 1/24 part 
18. Jarig Sipkes voor 1/32 part 
19. Hein Anes weduwe voor 1/96 part 
20. en hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
21. solemnelen ede (edoch Pijtter Jelles, Sipke Epkes, Durk Heres,  
22. Ib Jacobs, Rinke Seijes weduwe, Sipke Heijes, Hauk Rinners en  
23. Jarig Sipkes, als sijnde van Menonite gesintheit 
24. bij ware woorden in plaets van ede) verklaert dat  
25. sij alle sijn reders, ider voor de portie hier boven uitge: 
26. drukt, aen het smakschip de Swarte Kat, lang over 
27. steven 73 voeten, wijt 17 voeten, hol 6¾ voeten bij de 
28. voorschreven schipper Pijtter Jelles als schipper gevoerd 
29. werdende, en dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
30. ders van Frieslandt, en oversulks alle onderdanen 
31. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
32. der Verenigde Nederlanden. In oirkonde der waer: 
33. heit hebben wij onser stede zegil ter sake hier 
34. ondergedrukt, en door onsen secretaris doen  
35. vertekenen den 8 augusti 1715 
36. L: S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
37.    en regeerders der stad Hindelopen 
38.    voorschreven 
39.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 18, foto 014] 

131 

1. Den 16 meij 1716 vernieut2 
2. Reders chedul voor Haije Baukes 
3. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
4. pen in Friesland, doen condt een iegelijk die ’t behoord 
5. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecom: 
6. pareerdt sijn de hier nae genoemde reders en eigenaers  
7. in het schip genaemt de Juffrouw Ingena, jegenwoor: 
8. dig gevoerd werdende bij schipper Haije Baukes 
9. van Hindelopen in Frieslandt namentlijk 
10. Allert Tijmens vor 1/48 part 
11. Heere Sijmens weduwe voor 1/48 part 
12. Scholte Sijmens weduwe voor 1/48 part 
13. Goits Hommes erven voor 1/64 part 
14. Durk Goikes als curator over Homme Ottes erven voor 1/48 part 
15. An Annes voor 1/64 part. 
16. en hebben sij comparanten ider voor hun selve bij 
17. ware woorden in plaets van ede, als sijnde van  
18. Mennonite gesintheit (edog Allert Tijmens met 
19. ede solemneel) verklaert dat sij alle sijn burgers 
20. en inwoonders van Frieslandt, en oversulks datelike 
21. onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Sta: 
22. ten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat 
23. het gemelte schip de Juffrouw Ingena, sijnde lang  
24. volgens meet cedul 131 voet, wijt bij de eerste balk 
25. voor ’t grote luik 28 voet 9 duim, hol in’t ruim bij de eerste 
26. balk voor ’t grote luik op sijn uitwatering 13 voet, en 
27. het verdek 4 voet 8 duim alle Amsterdammer voeten, 
28. aen hen comparanten ider voor de portie hierboven 
29. uitgedrukt, in ware eigendom toebehoord, dat het sel: 
30. ve schip de Juffrouw Ingena, het welk op heden voor de stad 
31. Amsterdam is leggende, en bij de voorschreven schipper Haije 
32. Baukes als schipper gevoerd werd, voor rekening van coopman Nicolaes Cort tot Amsterdam 

wonachtigh als bevrachter van voorschreven schip met sout en andere gepermiteerde 
coopmanschappen3 voor hun comparanten 

33. rekening ballast scheeps 4 uit deze landen sal seilen nae 
34. Calmer5 om aldaer te werden beladen, en dan wederom 
35. van daer weder te keeren nae de stadt Amsterdam: 
36. dat eintelijk sij comparanten tot dato gene de 
37. minste last of ordre gegeven hebben nog geduirende 
38. dese6 reijse geven sullen aen de voorschreven 
39. schipper of iemand anders om ietwes desen contra: 
40. rie te doen of door andere te laten geschieden 
41. soo waerlijk moeten hem eed doende comparanten 
42. God Almachtigh helpen. Des ’t oirkonde deser 

                                                           
1 In linkermarge; in de rechtermarge staat het cijfer ‘7’. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Het fragment ‘voor’ t/m ‘coopmanschappen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 Het fragment ‘voor’ t/m ‘scheeps’ is omkaderd. 
5 Kalmar in Zweden. 
6 Hierna is het woord ‘voijagie’ doorgehaald. 
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43. stede segil ter zake hier ondergedrukt en door 
44. onsen secretaris doen teekenen desen 8 augusti 
45. Anno 1715 
46. L: S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
47.    en regeerders der stad Hindelopen 
48.   voorschreven J. Hempenius 
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[nr. 19, foto 015] 

81 

1. Reders chedul voor Gerrijt Tijmens 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3.  Friesland, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifi: 
4. cerende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd 
5. sijn de hier nae genoemde reders en eigenaers in het  
6. fluitschip2 de Jonge Hillebrant, jegenwoordig gevoerd  
7. werdende bij schipper Gerrit Tijmens van Hindelo: 
8. pen in Frieslandt, namentlijk. 
9. Tjerk Hansz. voor 1/48 part 
10. Goike Thomas voor 1/96 
11. Joltje Jelles voor 1/32 
12. Joltje Jelles als curator over Anne Taikes voor 1/96 
13. Ester Tomas voor 1/32 
14. Dik Tomas voor 1/96 
15. Reintjen Reitjes voor 1/48 
16. Jel Ottes voor 1/48 
17. Simen Hessels voor 1/48 
18. Tiet Ottes voor 1/24 
19. Evert Allerts erven voor 1/483 
20. Alker Ages voor 1/32 
21. Simen Broers voor 1/48 
22. Allert Tijmens voor 1/24 
23. Jelle Thomas voor 1/96 
24. Durk Goikes als curator over Homme Ottes erven voor 1/48 
25. Haitje Haitjes voor 1/48 
26. Anne Jelles erven4 voor 1/96 
27. Auke Tijmens voor 1/24 
28. Gerrijt Tijmens voor 1/24 part 
29. en mede comparerende voor Cornelis Kalkoen voor 1/16 
30. en Jan van Vollenhoven voor 1/16 
31. en Hendrik Bicker voor 1/24 
32. en Albert Bentes weduwe voor 1/24 
33. en Jan Reiners voor 1/48 
34. en Jan van Grift weduwe voor 1/48 
35. en Jochum Rendorp voor 1/48 
36. en Jan van Steinen voor 1/48 
37. en Haitje Binkes erven voor 1/16 
38. en Claudio Lovijs d’Sement voor 1/48 
39. en Georg d’Bruin voor 1/48 
40. en Gerrijt Rog voor 1/48 
41. en Christiaen Schillebeek voor 1/48 
42. en Isak italiaender voor 1/48 
43. en Pijter van Castricum voor 1/48 
44. en Pijter Deldijn voor 1/48 part. 
45. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Het woord ‘fluit’ staat in de linkermarge. 
3 Verbeterd uit ‘1/24’. 
4 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 
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46. solemnelen ede (edog Tjerk Hans, Goike Thomas, Joltje Jellis,  
47. Ester Tomas, Dik Tomas, Reintjen Reitjes, Jel Ottes, Si: 
48. men Hessels, Tiet Ottes, Alker Ages, Jelle Tomas, Durk  
49. Goikes, Haitje Haitjes en Anne Jelles erven1 als sijnde van  
50. Mennonite gesintheit bij ware woorden in plaets 
51. van ede) verklaert dat sij alle sijn burgers en in: 
52. woonders van Friesland uitgenomen, Kornelis Kalkoen,2 Jan Vollen- 
53. hoven, Hendrik Bicker, Alberd Bentes, Jan Reiners, Jan 
 

  

                                                           
1 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 
2 In de linkermarge is de naam ‘Kornelis Kalkoen’ toegevoegd. 
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[vervolg nr. 19, foto 015] 

91 
142 

1. van Grift weduwe, Jochum Rendorp, Jan van Steinen, 
2. Haitje Binkes erven, Claudio Lovijs d’Sement, Georg de 
3. Bruin, Gerrijt Rog, Christiaen Schillebeek, Isak ita: 
4. liaender, Pijter van Castricum, en Pijter Deldijn, 
5. welke wonachtigh sijn in Hollandt 
6. en oversulxs alle onderdanen van Haer Hoog:  
7. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
8. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip3 de Jonge 
9. Hillebrants sijnde lang over steven 130½ voeten, wijt  
10. binnen sijn huit 29 voet 3 duim, hol in ’t midden 
11. 13 voet 4½ duim, ’t verdek hoog 4 voet4 10 duim, aen 
12. hen comparanten ider voor de portie hier boven 
13. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat 
14. het selve schip de Jonge Hillebrants, het welk  
15. op heden5 ter Vliestroom reisvaerdigh6 is leggende 
16. en bij de voorschreven schipper Gerrijt Tijmens als 
17. schipper gevoerd werdt voor hun comparanten 
18. rekening ballast scheeps en met gepermitteer: 
19. de coopmanschappen uit dese landen sal sei: 
20. len nae de Langsondt in Noorwegen,7 en aldaer voor hun eigen 
21. rekening sal worden beladen met gepermit: 
22. teerde houtwaren, om daer mede weder te keren 
23. nae de stadt Amsterdam. Dat eintelijk sij com: 
24. paranten tot dato gene de minste ordres, last 
25. en bevel gegeven hebben, of gedurende dese voija: 
26. gie niet geven sullen ’t sij aen de schipper of 
27. iemandt anders om iets het minste desen contra: 
28. rie te doen of laten geschieden door andere, zoo 
29. waerlijk moest hen eed doende comparanten 
30. God Almachtgh helpen. Des ’t Oirconde deser 
31. stede zegil ter sake hier onder gedrukt, en door  
32. onsen secretaris doen teekenen desen 8 augus: 
33. ti Anno 1715 
34. L: S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
35.    en regeerders der stad Hindelo: 
36.    pen voorschreven 
37.    J. Hempenius 
38. desen weder vernieuwt 
39. op den 12 meij 1716. opnieuw vernieuwt den 25 juli 1716.8 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 In linkermarge. 
3 Het woord ‘fluit’ is later boven de regel toegevoegd. 
4 Dit woord is verbeterd uit ‘duim’. 
5 Hierna doorgehaald: ‘voor de stad Amsterdam’. 
6 Het fragment ‘ter Vliestroom reisvaerdigh’ is later boven de regel toegevoegd. 
7 Het fragment ‘in Noorwegen’ is later boven de regel toegevoegd; Langesund ligt ten westen van Larvik. 
8 Deze beide laatste regels zijn later toegevoegd. 
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[nr. 20, foto 016] 

101 

1. Scheeps-rolle voor Gerrijt Tijmens 
1. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen  
2. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord 
3. certificerende voor de waerheit, dat voor ons ge: 
4. compareerdt sijn het nae genoemde scheepsvolk, 
5. te weten schipper Gerrijt Tijmens 
6. stierman Freerk Eelkes 
7. Douwe Taikes bootsman 
8. Lieuwe Reins timmerman, alle geboren en wonende tot Hinlopen 
9. Douwe Martens kok geboren en wonende tot Stavoren 
10. Douwe Jappes geboren en wonende tot Hindelopen, 
11. Jurjen Clases geboren en wonende tot Laexum. 
12. Simen Cornelis geboren en wonende op Flielandt 
13. Pijter Willems geboren en wonende op Flielandt 
14. Arend Jans geboren en wonende tot Hindelopen 
15. Nanke Simens geboren en wonende tot Molqueren 
16. alle de ses bovengemelde sijnde matrosen, en 
17. Cornelis Reins ondertimmerman geboren en wonende tot Hinlopen 
18. en Tiete Heijes koksmaat geboren en wonende tot Hindelopen 
19. en hebben sij gesamentlike2 comparanten met solemnele ede ver: 
20. klaerd, ider voor hun selve, dat sij geboren en3 wonachtig 
21. sijn op de plaetsen hier bovengemeld, dewelke alle 
22. sijn gelegen in Frieslandt (exempt Simen Cornelis en Pij: 
23. ter Willems die die wonachtigh sijn op het eilant Flie: 
24. landt) en dat sij alle sijn ingesetenen deser landen, en  
25. datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
26. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat 
27. nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
28. schip de Jonge Hillebrants lang over steven 130½ voeten 
29. wijt 29 voet 3 duim, hol 13 voet 4½ duim, ’t verdek hoog 
30. aan boord 4 voet 10 duim ballast scheeps en met ge: 
31. permitteerde coopmanschappen uit dese landen te  
32. seilen naer de Lange Sond in Noorwegen, aldaer een 
33. lading houtwaren in te nemen, en daer mede weder 
34. te keeren nae de stadt Amsterdam, waer omtrent sij 
35. alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en  
36. dat niets desen contrarie sullen trachten te onderne: 
37. men. Zoo waerlijk moest haer comparanten God Al: 
38. machtigh helpen. Des ’t oirkonde deser stede zegil ter  
39. sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent 
40. desen 9 augusti Anno 1715. 
41. L: S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
42.    geerders der stad Hindelopen voorschreven 
43.    J. Hempenius 

[nr. 21, foto 016] 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 
3 Verbeterd uit ‘sijn’. 
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111 
152 

1. Scheepsrolle voor Broer Jans. 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen  
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi- 
4. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het hier nae genoemde scheepsvolk, te weten, 
6. schipper Broer Jans 
7. stierman Fonger Hittes 
8. Sjoerd Tietes timmerman, alle geboren en wonende tot Hinlopen 
9. Tijtje Hendrixs bootsman, geboren en wonende tot3 Coudum4 
10. Hendrik Douwes kok geboren en wonende tot Stavoren 
11. Gerrijt Jans geboren en wonende tot Stavoren 
12. Unke Heijes5 geboren en wonende tot Stavoren 
13. Freerk Douwes geboren en wonende tot Mackum 
14. IJge IJges geboren en wonende tot Hindelopen 
15. Simen Fongers geboren en wonende tot Hindelopen 
16. Claes Hansen wonachtig tot Hamburgh 
17. Cornelis Jansz wonachtig tot Emden, alle de seven bo: 
18. ven gemelte sijnde matrosen, en 
19. Lieuke Hessels koksmaet, geboren en wonende tot Hinlopen. 
20. En hebben sij comparanten gesamentlijk met solemnelen 
21. ede (edog Broer Jans als sijnde Mennonijt gesint bij ware 
22. woorden in plaets van ede) verklaart ider voor hun selve 
23. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
24. boven gemeld, dewelke alle sijn gelegen in Frieslandt 
25. (exempt Claes Hansen die wonachtig is tot Hamburg 
26. en Cornelis Jansz wele wonachtig is tot Emden) en 
27. alsoo ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen  
28. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
29. der Verenigde Nederlanden, en dat sij nu sijn bescheiden om 
30. in de gemelte qualiteiten met het fluitschip de 
31. Vergulde Kijvijt lang over steven 129¾ voet, wijt binnen 
32. sijn huit 206 voet: hol in ’t ruim bij de twede balk voor 
33. ’t groot luik op sijn uitwatering 13¼ voet, hoog aen boord 
34. 47 voet 9 duim, de stuirplegt hoog aen boord 7½ voet 
35. alle Amsterdammer voeten, ballast scheeps en met ge: 
36. permitteerde coopmanschappen uit dese landen te 
37. seilen naer de Lange Sond in Noorwegen aldaer een lading hout: 
38. waren in te nemen, en daer mede weder te keeren nae 
39. de stad Amsterdam waer omtrent sij alle beloven sig ge: 
40. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
41. sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
42. haer eed doende comparanten God Almachtigh 
43. helpen. Des ’t oirkonde deser stede zegil ter sake  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 In linkermarge. 
3 Hierna is de plaatsnaam ‘Stavoren’ doorgehaald. 
4 Later boven de regel toegevoegd. 
5 17 sept. 1719, bevestiging huwelijk Stavoren; bruidegom: Oenke Hayes afkomstig van Stavoren, bruid: 
Neeltjen Jans afkomstig van Stavoren. 
6 Verbeterd uit ‘29’. 
7 Verbeterd uit ‘15’. 
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44. hier onder gedrukt, en door onsen secretaris doen 
45. vertekenen desen 9 augusti Anno 1715. 
46. L: S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en  
47.    regeerders der stadt Hindelopen voorschreven 
48.    J. Hempenius 
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[nr. 22, foto 017] 

121 

1. Den 12 meij 1716 vernieuwt2 
2. Reders cedulle voor Broer Jans 
3. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Frieslant 
4. doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de 
5. waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de hiernae ge: 
6. noemde reders en eigenaers in het fluitschip de Vergulde Kijvijt 
7. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Broer Jans van Hindelopen 
8. in Frieslandt, namentlijk 
9. Jelle Tomas voor 3/52 en 1/4 van 1/52 part 
10. Simen Hessels voor 2/52 en 1/104 part 
11. Sicke Harmens voor 2/52 en 1/104 part 
12. Allert Thijmans voor 1/52 en 1/104 part 
13. Allert Thijmens wegens3 Beits Wiggerts erven voor 2/52 en 1/104 en 1/64 part 
14. Allert Ippes voor 2/52 en 1/104 en 1/64 part 
15. Alker Ages voor 1/52 part 
16. Simen Broers voor 1/104 part 
17. en4 mede comparerende voor Broer Ages tot Coudum wonachtig5 voor 1/104 part 
18. Durk Goikes tot Workum wonachtigh6 voor 1/52 
19. en deselve Durk Goikes als curator over Homme Ottes erven voor 2/52 parten 
20. Auke Tijmens voor 1/52 part 
21. Ester Tomas voor 3/52 en 1/104 part 
22. Dik Tomas voor 1/52 en 1/4 van 1/52 part 
23. Joltje Jellis voor 1/52 part 
24. Joltje Jelles als curator over Anne Taikes voor 1/104 part 
25. Rinner Sibles voor 1/52 part 
26. Tiet Ottes voor 1/52 part 
27. Tiet Ottes mede comparerende voor Evert Allerts erven 
28. voor 1/52 part 
29. Reintjen Reitjes7 voor 1/52 part 
30. Dik Taikes wegens de erven van Pijtter Wibes voor 1/52 part 
31. en wegens de erven van Klesjen Ottes voor 1/52 part 
32. Goike Tomas voor 1/104 part 
33. Durk Reiners voor 1/104 part 
34. Wiggerd Douwes voor 1/52 part 
35. Broer Jans comparerende wegens Jan Reiners voor 1/52 part 
36. en Frans Overzee voor 1/52 part 
37. en Poulus Rendorp voor 1/52 part 
38. en Christiaan Schillebeek voor 2/52 parten 
39. en Andries Pijtters van Stavoren voor 4/52 parten 
40. en Georg de Bruin voor 2/52 parten, alle ingesetenen 
41. der stad Amsterdam. 
42. en mede comparerende wegens Cornelis Jantz Bruin 
43. tot Sardam voor 1/52 part 

                                                           
1 In de rechtermarge. 
2 Dit fragment staat in de linkermarge. 
3 Het fragment ‘Allert Thijmens wegens’ is later doorgehaald. 
4 Later toegevoegd in linkermarge; hierna doorgehaald ‘Simen Broers’. 
5 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 
6 Het fragment ‘tot Workum wonachtigh’ is later omkaderd. 
7 Hierna volgt een onleesbare doorhaling. 
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44. En de Heer Sandbergen in den Haag voor 2/52 parten 
45. en Cornelis Teunisz nagelmaker wegens de Meniste 
46. gemeente tot Amsterdam voor 1/52 part 
47.       en 
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[vervolg nr. 22, foto 017] 

161 

1. En hebben sij comparanten ider voor hun selve, met 
2. solemnele ede (edog Jelle Tomas, Simen Hessels, Allert 
3. Ippes, Alker Ages, Durk Goikes, Ester Tomas, Dik Tomas 
4. Joltje Jelles, Tiet Ottes, Reintjen Reitjes, Dik Taikes 
5. Goike Tomas, Durk Reinders, Wiggerd Douwes en Broer Jans2 als sijnde 
6. van Mennonite gesintheit bij ware woorden in 
7. plaats van ede) verklaart dat sij alle sijn bur: 
8. gers en inwoonders van Frieslant, uitgenomen Jan 
9. Reiners, Frans Overzee, Poulus Rendorp, Christiaen 
10. Schillebeek, Andries Pijtters, Jan Stavoren, Georg de 
11. Bruin, Cornelis Jantz Bruin, de Heer Sandbergen 
12. en Cornelis Teuwisz nagelmaker, wegens welke 
13. Broer Jans (bij ware woorden (als mede sijnde Men: 
14. nonijt gesint) in plaets van ede) verklaert heeft 
15. dat deselve wonachtigh sijn in3 Hollandt, en over 
16. sulx, alle onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
17. Heeren Staten Generael der Verenigde Neder: 
18. Landen, en dat het gemelte fluitschip de 
19. Vergulde Kijvijt sijnde lang over steven 129¾ voet 
20. wijt binnen sijn huit 29 voet hol in ’t ruim 
21. bij de twede balk voot ’t groot luik op sijn uit 
22. watering 13¼ voet, hoog aan boord 4 voet 9 duim 
23. de stuirplegt hoog aen boord 7½ voet Amsterdam: 
24. mer voeten, aen hen comparanten ider voor de 
25. portie hier boven uitgedrukt in ware eigendom 
26. toebehoord, dat het selve fluitschip de Vergul: 
27. te Kijvijt, het welk op heden ter Vliestroom4 voor de stad Am: 
28. sterdam5 is leggende en bij de voorschreven schipper 
29. Broer Jans als schipper gevoerdt werdt voor hun 
30. comparanten rekening ballast scheeps en meer 
31. gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
32. landen sal seilen naer de Lange Sond in Noorwegen 
33. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden be: 
34. laden met gepermitteerde houtwaren om daer me: 
35. de weder te keeren nae de stad Amsterdam. Dat  
36. eintelijk sij comparanten tot dato gene de min: 
37. ste last en bevel gegeven hebben, of gedurende 
38. dese voijagie niet geven sullen, vertijden de schip: 
39. per of ijmant anders om iets het minste desen 
40. contrarie te doen of laten geschieden door andre, 
41. zoo waarlijk moest hen eed doende comparanten 
42. God Almachtigh helpen. Des ‘t oirkonde deser 
43. stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door 
44. onsen secretaris doen tekenen. Desen 9 augusti Anno 1715 
45. L:S:   Ter ordonnantie van den burgemeesteren en re- 

                                                           
1 Dit getal staat in de linkermarge, verbeterd uit ‘13’. 
2 Het fragment ‘en Broer Jans’ is later boven de regel toegevoegd. 
3 Dit woord is later toegevoegd boven de regel. 
4 Het fragment ‘ter Vliestroom’ is later boven de regel toegevoegd. 
5 Het fragment ‘voor de stad Amsterdam’ is later omkaderd. 
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46.    geerders der stad Hindelopen voorschreven 
47.    J. Hempenius 
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[nr. 23, foto 018] 

141 

1. Reders chedul voor Simen Hessels 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende  
4. voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de hiernae 
5. genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Prins Fredrik 
6. Hendrik, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Simen 
7. Hessels van Hindelopen in Frieslant, namentlijk 
8. Allert Tijmens voor 1/24 part 
9. Anke Tijmens voor 1/24 part. 
10. Jelle Tomas voor 1/24 part 
11. Joltje Jelles voor 1/24 part, Taike Broers voor 1/48 part Ester Tomas 
12. voor 1/48 part, Allert Ippes voor 1/48 part, Gerrijt Tijmens 
13. voor 1/48 part, Fonger Boldewijns voor 1/48 part, Sicke Harmens 
14. voor 1/48 part, Wiggerd Douwes voor 1/48 part, Imk Freeks 
15. voor 1/64 part, Pijter Hiddes voor 1/64 part, Dries Ockes voor 
16. 1/96 part, Gerbren Sijtjes voor 1/96 part, Sibolt Sibolts wegens 
17. de erven van Ige Iges voor 1/96 part, Harmen Sickes voor 1/96 part 
18. Joannes Jans voor 1/64 part, Eelke Douwes voor 1/48 part 
19. Simen Hessels voor hem selve voor 3/64 en 1/48 part, en mede com: 
20. parerende wegens Andries Pijtters van Stavoren voor 1/12 part. 
21. En Jan van Ceulen voor 1/24 part, en Christiaen Schille: 
22. beek voor 1/24 part, en Nicolaes Kalkoen voor 1/24 part, en 
23. Harmannus van Santen voor 1/24 part, en Pijter On: 
24. kelboer voor 1/24 part, en Pijter Daldein voor 1/24 part 
25. en Willem Kloet voor 1/48 part, en de weduwe van Mar: 
26. selus van Ceulen voor 1/48 part, en Nicolaes Noppen voor 
27. 1/48 part, en Hendrik Halma voor 1/48 part, en Durk Veltsen 
28. voor 1/48 part, en Jan Reinders voor 1/48 part, en Jan Kerk 
29. hof voor 1/64 part, en Pijter Intitus voor 1/64 part alle 
30. ingesetenen der stad Amsterdam, en mede comparerende 
31. wegens Gerrijt Rog van Sardam voor 1/48 part, en hebben 
32. sij comparanten ider voor hun selve, met solemnele ede 
33. (edog Jelle Tomas, Joltje Jelles,Taike Broers, Ester Tomas, 
34. Allert Ippes, Wiggerd Douwes, Pijter Hiddes, Dries Ockes, 
35. Gerbren Sijtjes, Sibolt Sibolts, en Sijmen Hessels als sijnde 
36. van Mennonite gesintheit bij ware woorden in 
37. plaets van ede) verklaert dat sij alle sijn burgers en 
38. inwoonders van Frieslant, uitgenomen Andries Pijters 
39. van Stavoren, Jan van Ceulen, Christiaen Schillebeek, 
40. Nicolaes Kalkoen, Harmannus van Santen, Pijter 
41. Onkelboer, Pijter Daldein, Willem van Kloet, de 
42. weduwe Marselus van Ceulen, Nicolaes Noppen, Hendrik 
43. Halma, Jan Reinders, Piter Intitus, Jan Kerkhof, 
44. Durk Velssen, en Gerrijt Rog, welke wonachtig sijn in 
45. Hollant, en over sulcx alle onderdanen van haer Hoog 

  

                                                           
1 Dit getal staat in de linkermarge. 
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[vervolg nr. 23, foto 018] 

171 

1. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Neder: 
2. landen, en dat het gemelte fluitschip de Prins 
3. Fredrik Hendrik, sijnde lang over steven 130¾ voet 
4. wijt binnen sijn huit 29 voet 5 duim, hol 13 voet 
5. 4 duim, het verdek hoog 5 voet 6 duim, aen hen com: 
6. paranten, ider voor de portie hier boven uitge: 
7. drukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve 
8. fluitschip de Prins Fredrik Hendrik, het welk 
9. op heden ter Vliestroom reiswaerdig is leggende 
10. en bij de voorschreven Simen Hessels als schipper ge: 
11. voerd werdt voor hun comparanten rekening bal: 
12. last scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
13. pen uit dese landen sal seilen naer Arendal in 
14. Noorwegen, en aldaer voor hun eigen rekening 
15. sal worden beladen met gepermitteerde hout 
16. waren, om daer mede weder te keeren nae de stad 
17. Amsterdam dat eintelijk sij comparanten tot 
18. dato gene de minste last en bevel gegeven hebben 
19. of gedurende dese voijagie niet geven sullen, ‘t sij 
20. aen de schipper of iemant anders om iets het 
21. minste desen cont[r]arie te doen of laten geschie: 
22. den door andere, zoo waerlijk moest hen eed 
23. doende comparanten God Almachtigh helpen. 
24. Des ‘t oirkonde deser stede zegil ter sake hier on: 
25. dergedrukt en door onsen secretaris doen tekenen 
26. desen 12 augusti Anno 1715 
27. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
28.    en regeerders der stad Hindelopen 
29.    voorschreven 
30.    J. Hempenius 
31. Bovenstaende reders cedulle 
32. nae geliken teneur op den 
33. 5 october 1715 opnieuws gepasseerdt2 
34. vernieuwt den 30 juli 17163 

 
  

                                                           
1 Dit getal is verbeterd uit ‘15’ en staat in de linkermarge. 
2 Dit fragment is later in een andere hand toegevoegd. 
3 Dit fragment is later in een andere hand toegevoegd. 
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[nr. 24, foto 019] 

161 

1. Scheeps rolle voor Simen Hessels 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, cer: 
4. tificerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten 
6. schipper Sijmen Hessels 
7. stierman Hessel Jacobs beide geboren en wonachtig tot Hinlopen 
8. Alberd Lieuwes bootsman, geboren en wonachtig tot Coudum 
9. Jacob Clasen timmerman, geboren en wonachtig tot Worner 
10. in Noordhollant 
11. Evert Jacobs kok, geboren en wonachtig tot Hindelopen, 
12. Marten Aukes ondertimmerman, geboren en wonachtig2 
13. op ‘t Here-feen, 
14. Homme Aukes geboren en wonachtig tot Workum 
15. Jan Brouwer, geboren en wonachtig tot Worner in Noord-hollant 
16. Fedde Tomas geboren en wonachtig tot Coudum 
17. Hendrik Wamert geboren en wonachtig tot Harlingen 
18. Hein Freeks geboren en wonachtig tot Husum. 
19. Lijkle Taikes geboren en wonachtig tot Hindelopen, alle de 
20. ses boven gemelte sijnde matrosen, en 
21. Jacob Hessels koksmaet, geboren en wonachtig tot 
22. Hindelopen, mitgader 
23. Tjeerd Jappes kiuitwagter, geboren en wonachtig tot 
24. Hindelopen en hebben sij comparanten gesament: 
25. lijk met solemnelen ede (edog Sijmen Hessels als sijnde 
26. Mennonijt gesint bij ware woorden in plaets van ede) 
27. verklaert ider voor hun selve dat sij geboren en wo- 
28. nachtig sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewel: 
29. ke alle gelegen sijn in Frieslant (exempt Jacob Clasen 
30. en Jan Brouwer die wonachtig sijn tot Worner in 
31. Noord Hollant) dog dese alle ingesetenen deser landen en 
32. datelike onderdanen van Haer Hoog Mogende Heeren Sta: 
33. ten Generael der Verenigde Nederlanden (uitgenomen 
34. alleen Hein Freerks die geboren en wonachtig is tot 
35. Huisum) en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qua: 
36. liteiten met het fluitschip de Prins Fredrik Hendrik 
37. lang over steven 130¾ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 5 duim 
38. hol 13 voet 4 duim. hoog ‘t dek 5 voet 6 duim, ballast 
39. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
40. uit dese landen te seilen nae Arondel in Noorwegen 
41. en aldaer een lading houtwaren in te nemen, en 
42. daer mede weder te keeren nae de stad Amsterdam 
43. waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te 
44. sullen quijten en dat niets desen contrarie sullen 
45. trachten te ondernemen. Zoo waarlijk moest haer 
46. eed doende comparanten God Almachtig helpen. 
47. Des ‘t oirkonde deser stedesegil ter sake hier onder 
48. gedrukt, en door onsen secretaris doen vertekenen. 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald ‘tot’. 
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49. Desen 12 augusti Anno 1715 
50. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
51.    en regeerders der stad Hindelopen 
52.    ut supra1 J. Hempenius. 

 
  

                                                           
1 Ut supra (lat.)=als boven. 
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[nr. 25, foto 019] 

181 

1. Reder Cedul voor Barent Jans2 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelo: 
3. pen in Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t 
4. behoord, certificerende voor de waerheit dat  
5. voor ons gecompareerdt sijn de hier naegenoem: 
6. de reders en eigenaers in het fluitschip de Agis: 
7. burg, jegenswoordig gevoerd werdende bij schipper 
8. Barent Jans van Hindelopen in Frieslant, nament: 
9. lijk Auke Tijmens voor 1/32 part, Binke Simens voor 1/64 
10. part, Here Simens3 voor 1/64 part, Sijtje Tijmens 
11. voor 1/64 part, Durk Heres voor 1/64 part, alle inwoon: 
12. ders deser stad Hindelopen, Hein Sierds voor 1/64 part 
13. Harmen Ages voor 1/128 part, beide inwoonders der  
14. stad Stavoren, Rinner Anskes inwoonder der stad 
15. Workum voor 1/64 part, Rijnsk Binkes voor 1/64 part 
16. Hijlke Ages weduwe voor 1/128 part, beide wonachtigh 
17. tot Coudum, Barent Jans wonachtigh tot Hin: 
18. delopen voor 1/32 part, en mede comparerende 
19. wegens Doetjen Idses erven tot Coudum voor 1/16 part 
20. en mede comparerende wegens de Heer Jan van 
21. Wassenaer tot Leiden voor 1/16 part, en de Heer 
22. secretaris Groenendijk tot Leiden voor 1/16 part, en de 
23. Heer Lakvert tot Leiden voor 1/16 part, en Juffrouw 
24. Johanna Gillis tot Utrecht voor 1/16 part, en 
25. Willem Cornelis voor 1/16 part, en Everardus Switser 
26. voor 1/16 part,en Pijter van Castricum voor 1/32 part, 
27. en Christiaen Schillebeek voor 1/32 part, en de Heer 
28. Rendorp Brouwer voor 1/32 part, en Abram van der 
29. Meer voor 1/32 part, en Jacobus Corninenbergh 
30. voor 1/32 part, en Teuntje van Laer voor 1/32 part, 
31. en Cornelis Andries Koek voor 1/32 part, en Jisenk 
32. Inbies voor 1/32 part, en Juffrouw van Jan van 
33. Vollenhoven voor 1/32 part, en Jan de Haas voor 1/64 
34. part, en Pijter Six voor 1/64 part, en Adriaen Borst 
35. voor 1/64 part, en Jacob Borst voor 1/64 part, en 
36. Andries Pijtters van Stavoren voor 1/64 part, en Cor: 
37. nelis Melker voor 1/64 part, alle inwoonders der 
38. stad Amsterdam, en hebben sij comparanten ider 
39. voor hun selv, met solemnelen ede (edog Here Simens 
40. erven4en Durk Heres als sijnde van Mennonite gesint 
41. heit bij ware woorden in plaets van ede verklaart 
42.       dat 

  

                                                           
1 Dit getal staat in de linkermarge en is verbeterd uit ‘17’. 
2 Dit fragment staat in de linkermarge. 
3 Hierna is het woord ‘kinderen’ doorgehaald. 
4 Dit woord is verbeterd uit ‘kinderen’. 
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[vervolg nr. 25, foto 020] 

191 
1. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslant, uit: 
2. genomen de Heer Jan van Wassenaer, de Heer secretaris 
3. Groenendijk, de Heer Lakvert, Juffrouw Johanna Gillis 
4. Willem Cornelis, Everardus Switser, Pijter van Castricum, 
5. Christiaen Schillebeek, de Heer Rendorp Brouwer, Abram 
6. van der Meer, Jacobus Corninenberg, Teuntje van Laer, 
7. Cornelis Andries Koek, Jisenk Inbies, Juffrouw van Jan 
8. van Vollenhove, Jan de Haes, Pijter Six, Adriaen Borst 
9. Jacob Borst, Andries Pijtters van Stavoren, en Cornelis Mel: 
10. ker, uit welker aller naem de mede comparant 
11. Barent Jans verklaert heeft dat sij sijn wonachtigh 
12. alle in Hollant, en oversulxs alle sijn onderdanen 
13. van Haer Hoog: Mogende Heeren-Staten Generael 
14. der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 
15. fluitschip de Agisburgh sijnde lang over steven 
16. 134½ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 10 duim 
17. hol in ‘t ruim bij de twede balk voor ‘t groot luik 
18. op sijn uitwatering 13 voet 6 duim, hoog aen boord 
19. 5 voet 7 duim, de stuirplegt hoog aan boord 8 voet 
20. 7 duim, alle Amsterdammer voeten, aen hen compa: 
21. ranten, ider voor de portie hier boven uitgedrukt in 
22. ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip 
23. de Agisburg het welk op heden ter Vliestroom reis 
24. waerdig is leggende, en bij de voorschreven Barent 
25. Jans als schipper gevoerd wert, voor hun comparanten 
26. rekening ballast scheeps en met gepermitteerde 
27. coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer 
28. de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer voor hun 
29. eigen rekening sal worden beladen met gepermit: 
30. teerde houtwaren, om daer mede weder te keeren 
31. nae de stadt Amsterdam, dat eintelijk sij comparan: 
32. ten tot dato gene de minste last en bevel gegeven 
33. hebben, of gedurende dese voijagie niet geven sullen 
34. ‘t sij aen den schipper of iemant anders om iets het 
35. minste desen contrarie te doen of laten geschieden 
36. door andere. Zoo waerlijk moest hen eed doende 
37. comparanten God Almachtigh helpen. Des ’t oir: 
38. konde deser stedezegil ter sake hier onder gedrukt 
39. en door onsen secretaris doen tekenen, desen 122 au: 
40. gusti Anno 1715 
41.     Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
42.  L:S.   regeerders der stad Hindelopen voorschreven 
43.     J. Hempenius 
44. vernieut den 15 meij 17163 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Verbeterd uit ‘2’? 
3 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 26, foto 020] 

191 

1. Scheepsrolle voor Barent Jans 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi: 
4. ficerende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd  
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Barent Jans, 
7. stierman Luitke Rimers, beide geboren en wonachtig tot Hinlopen, 
8. Lolle Jans timmerman geboren en wonachtig tot Workum 
9. Jan Tjeerds bootsman, geboren en wonachtig tot Hindelopen, 
10. Douwe Tjerxs kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, 
11. Sjoerdt Aukes geboren en wonachtigh tot Bakhuisen 
12. Beernd Jans, geboren en wonachtigh tot Sloten 
13. Meindert Pijters, geboren en wonachtigh tot Sneek 
14. Marten Pijtersen geboren en wonachtigh tot Graefdijk 
15. in Noord Hollant2 
16. Hendrik Dirxs geboren en wonachtigh in de Soutkant 
17. uit Groningerlant, 
18. Pijter Jansen van Aren, geboren en wonachtigh 
19. tot Aren in Emderlant 
20. Pijter Jansen geboren en wonachtigh tot Huisum 
21. alle de seven boven gemelte sijnde matrosen, en 
22. Wiggerd Beerns geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
23. Roelof Alerts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
24. beide kajuitwagter, hebben sij comparanten gesa: 
25. mentlijk met solemnelen ede verklaert, ider voor 
26. hun selve dat sij geboren en wonachtig sijn op de plaet 
27. sen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn 
28. in Frieslant (exempt Hendrik Dirxs die wonachtig 
29. is in de Soutkant in de provintie van Groningen, Mar: 
30. ten Pijtersen die wonachtig is tot Graefdijk in Noord 
31. Holland) dogh alle ingesetenen deser landen en datelike onder 
32. danen voor Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der 
33. Verenigde Nederlanden, (uitgenomen Pijter Jansen geboren 
34. en wonachtig tot Huisum) en dat nu sijn bescheiden om in de 
35. gemelte qualiteit met het fluitschip de Agisburg sijnde 
36. lang over steven 134½ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 10 duim 
37. hol in ‘t ruim bij de twede balk voor ‘t groot luik op sijn 
38. uitwatering 13 voet 6 duim, hoog aen boord 5 voet 7 duim 
39. de stuirplegt hoog aen boord 8 voet 7 duim, alle Am: 
40. sterdammer voeten, ballast scheeps en met gepermit- 
41. teerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 
42. nae de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer een lading 
43. houtwaren in te nemen, en daer mede weder te ke: 
44. ren nae de stadt Amsterdam, waer omtrent sij alle 
45. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets 

46. desen contrarie sullen trachten te ondernemen. Zoo 
47. waerlijk moest haar eed doende comparanten God Al: 
48. machtigh helpen, des ‘t oirkonde deser stedezegil ter 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment is later tussen de regels toegevoegd. 
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49. sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris doen ver 
50. tekenen desen 12 augusti Anno 1715 
51. L:S:   Ter ordonnantie van de burgermeesteren 
52.     regeerders der stad Hindelopen 
53.      ut supra J. Hempenius 
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[nr. 27, foto 021] 

201 

1. Scheepsrolle voor Haitje Haitjes tot Coudum 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelopen 
3. in Frieslant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareert sijn, het nae ge: 
5. noemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Haitje Haitjes, geboren en wonachtig tot Coudum 
7. stierman Pijter Tjeerds, geboren en wonachtig tot Molque: 
8. ren 
9. Pibe Reins, bootsman, geboren en wonachtig tot Coudum, 
10. Uilke Annes, kok, geboren en wonachtig tot Coudum, 
11. Dries Wibrens, timmerman geboren en wonachtig tot Coudum2 
12. Gerrit Sijmens, geboren en wonachtigh tot Coudum 
13. Haitje Haitjes geboren en wonachtig tot Coudum, 
14. Hans3 
15. Hans ...,4 beide wonachtigh op Jutland, 
16. Feike Doedes, geboren en wonachtig tot Coudum, 
17. Jacob Formers, geboren en wonachtigh tot Molqueren, 
18. Evert Sijmens, geboren en wonachtig tot Coudum, 5 
19. Jan Jappes, geboren en wonachtig tot Coudum, alle  
20. de seven boven gemelte sijnde matrosen en 
21. Arjen Jacobs en Jappe Jans, beide kajuitwagters, gebo: 
22. Jelle Tijssen, geboren en wonachtig tot Workum, ondertimmerman, 6 
23. ren en wonachtigh tot Coudum, en hebben sij compa: 
24. ranten gesamentlijk bij ware woorden in plaets van  
25. ede, solemneel verklaert, ider voor hun selve, dat sij gebo: 
26. ren en woonachtigh sijn op de plaetsen hier boven ge: 
27. melt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslant, (exempt  
28. Hans ... 7 
29. welke wonachtigh sijn op Jutland) en alsoo ingesetenen  
30. deser landen, en datelike onderdanen van Haer Hoog  
31. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlan: 
32. den, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualitei: 
33. ten met het fluitschip de Fortuin, lang over steven 132¾  
34. voet, wijt 30 voet 3 duim, hol 13 voet 7½ duim, hoog 5 voet  
35. 8 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coop: 
36. manschappen, uit dese landen te seilen nae de Lange  
37. Sond in Noorwegen, en aldaer een lading houtwaren  
38. in te nemen, en daer mede weder te keeren nae de  
39. stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven, sig ge: 
40. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contra: 
41. rie sullen trachten te ondernemen. Des 't oirkonde deser  
42. stedezegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen  
43. secretaris doen vertekenen desen 12 augusti Anno 1715. 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze regel is later ingevoegd. 
3 Patroniem niet ingevuld. 
4 Patroniem niet ingevuld. 
5 Deze regel is later ingevoegd. 
6 Deze regel is later ingevoegd. 
7 Niet ingevuld. 
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44. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
45.   geerders der stad Hindelopen voorschreven 
46.   J. Hempenius. 
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[nr. 28, foto 021] 

201 

1. Scheepsrolle voor Haitje Haitjes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelopen 
3. in Frieslant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, certificieren 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn het nae 
5. genoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Haitje Haitjes, geboren en wonachtig tot Coudum 
7. stierman Pijter Tjeerds, geboren en wonachtigh tot Molqueren 
8. Pibe Reins bootsman, geboren en wonachtigh tot Coudum, 
9. Uilke Annes kok, geboren en wonachtig tot Coudum, 
10. Dries Wibrens timmerman, geboren en wonachtig tot Coudum 
11. Gerrijt Sijmens geboren en wonachtigh tot Coudum 
12. Haitje Haitjes geboren en wonachtigh tot Coudum, 
13. Hans2 
14. Hans ...,3 beide wonachtig4 op Jutland, 
15. Feike Doedes geboren en wonachtig tot Coudum, 
16. Jacob Formers geboren en wonachtig tot Molqueren, 
17. Evert Sijmens geboren en wonachtig tot Coudum, 
18. Jan Jappes geboren en wonachtig tot Coudum, alle  
19. de acht bovengemelte sijnde matrosen en 
20. Arjen Jacobs en Jappe Jans beide kajuitwagters, 
21. geboren en wonachtig tot Coudum 
22. Jelle Tijssen geboren en wonachtig tot Workum, als onder 
23. timmerman. En hebben sij comparanten gesamentlijk  
24. bij ware w5  

 

[nr. 29, foto 021] 

25. Reders chedul voor Haitje Haitjes tot Coudum, 
26. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
27. pen in Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t behoord 
28. certificerende voor de waerheit, dat voor ons gecom: 
29. pareerd sijn de hier nae genoemde reders en eigenaers 
30. in het fluitschip de Fortuin, jegenswoordig gevoerd  
31. werdende bij schipper Haitje Haitjes van Coudum 
32. in Frieslant, namentlijk 
33. Albert Hiddes voor 1/32 part, Sijmen Pijters erven 1/32 part 
34. Wibren Teekles voor 1/64 part, Here Jarigs voor 1/64 part 
35. Allert Tijmens voor 1/64 part, Ester Tomas voor 1/32 part 
36. Dik Tomas voor 1/64 part, Tiet Ottes voor 1/64 part  
37. Jel Ottes voor 1/64 part, Jelle Tomas voor 1/64 part 
38. Anne Jelles voor 1/128 part, Joltje Jelles voor 1/128 
39. part, Allert Ippes voor 1/64 part, Sicke Jappes 
40. voor 1/64 part, Durk Heres voor 1/48 part, Tjeerd  
41. Heres voor 1/64 part, Goike Thomas voor 1/64 part 
                                                           
1 Later verbeterd uit ‘21’; in linkermarge. 
2 Patroniem niet ingevuld. 
3 Patroniem niet ingevuld. 
4 Verbeterd uit: ‘geboren’. 
5 Bovenstaand fragment is vrijwel identiek aan de tekst op de vorige bladzijde en is later doorgehaald. 
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42. Jel Rinkes voor 1/64 part, Bauk Eelkes voor 1/64 part 
43. Wiggerd Pijters voor 1/48 part, Haitje Haitjes voor 3/32 part 
44.        en 
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[vervolg nr. 29, foto 022] 

221 

1. en mede comparerende wegens Christiaen Schillebeek  
2. voor 1/24 part en de weduwe van Vollenhoven voor 1/32 
3. part,2 en Jochum  
4. Rendorp voor 1/32 part, en Joan Wagenaer voor 1/64 
5. part en Nanning Cromhout voor 1/32 part en  
6. Harmannus van Borne voor 1/32 part, en Jan  
7. van Ceulen voor 1/48 part, en Georg d’Bruin voor 
8.  1/32 part, en Reinier Chevael voor 1/48 part, en  
9. Cornelis Andries voor 1/32 part, en Jan Reiners voor 1/32 
10. part, en Nicolaes Molenaer voor 1/32 part, en  
11. Pijter Onkelboer voor 3/64 parten, en Jasper Bolten 
12. voor 1/64 part, en Andries Pijters van Stavoren voor 3/32 
13. parten, en Marten en Claes Schulpoort voor 
14.  3/64 parten. En hebben sij comparanten ider voor  
15. hun selve met solemnelen ede (doch Allerd Hiddes,  
16. Simen Pieters erven, Wibren Teekles, Here Jarigs, Ester  
17. Tomas, Dik Tomas, Tiet Ottes, Jel Ottes, Jelle Tomas,  
18. Anne Jelles, Joltje Jelles, Allert Ippes, Sicke Jappes,  
19. Durk Heres, Tjeerd Heres, Goike Tomas, Jel Rinkes,  
20. Bauk Eelkes, Wiggert Pijters en Haitje Haitjes,  
21. als sijnde van Mennonite gesintheit, bij ware  
22. woorden in plaets van ede) verklaert, dat sij al: 
23. le sijn burgers en inwoonders van Frieslant, uitge- 
24. nomen Christiaen Schillebeek, de weduwe van Vol- 
25. lenhoven, Jochum Rendorp, Joan Wagenaer, 
26. Nanning Cromhout, Harmannus van Borne, 
27. Jan van Ceulen, Georg d’Bruin, Reiner Chevael, 
28. Cornelis Andries, Jan Reiners, Nicolaes Molenaer, 
29. Pijter Onkelboer, Jasper Bolten, Andries Pij: 
30. ters van Stavoren, Marten en Claes Schulpoort, 
31. uit welker aller naem Haitje Haitjes verklaert  
32. heeft dat sij alle in Hollant wonachtig sijn, 
33. en oversulx alle sijn onderdanen van Haer Hoog  
34. Mogende de Heeren Staten Generaal der Verenigde  
35. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de  
36. Fortuin sijnde lang over steven 132¾ voet, wijt  
37. binnen sijn huit 30 voet 3 duim, hol in 't ruim  
38. bij de tweede balk voor 't groot luik op sijn uitwa: 
39. tering 13 voet 7½ duim, hoog aen boord 5 voet 8 duim,  
40. aen hen comparanten ider voor de portie hier 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna is een fragment doorgehaald: ‘en Joan Wagenaer voor 1/64 part’. 
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[vervolg nr. 29, foto 022] 

211 

1. boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoordt,  
2. dat het selve fluitschip de Fortuin het welk op  
3. heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende en 
4. bij de voorschreven Haitje Haitjes als schipper ge: 
5. voerd werdt, voor hun comparanten rekening 
6. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman: 
7. schappen uit dese landen sal seilen naer de Lange  
8. Sond in Noorwegen, en aldaer voor eigen reke: 
9. ning sal worden beladen met gepermitteerde  
10. houtwaren, om daer mede weder te keeren naer  
11. de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten  
12. tot dato gene de minste last en bevel gegeven  
13. hebben, of gedurende dese voijagie niet geven  
14. sullen, 't sij aen de schipper of iemandt  
15. anders, om iets het minste desen contrarie te  
16. doen of laten geschieden door andere. Zoo waer: 
17. lijk moets2 hen eed doende comparanten God  
18. Almachtig helpen. Des 't oirkonde deser  
19. stede zegil ter sake hier onder gedrukt, en  
20. door onsen secretaris doen vertekenen desen  
21. 12 augusti Anno 1715. 
22.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
23.    regeerders der stad Hindelopen voorschreven 
24.    J. Hempenius. 
25. Den 22 meij 1716 vernieuwt3 

 
  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘22’. 
2 Lees ‘moest’. 
3 In andere hand. 
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[nr. 30, foto 023] 

291 

1. Reders chedul voor Jan Barents 
2. Wij burgemeesteren regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een eigelijk die ‘t behoord 
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons ge: 
5. compareerdt sijn2 hier naegenoemde reders en 
6. eigenaers in het fluitschip de Castricum, jegenwoordig 
7. gevoerd werdende bij schipper Jan Barents van 
8. Hindelopen in Frieslant, namentlijk 
9. Sijtje Tijmens voor 1/48 part, Claes Ippes voor 1/48 part, Harmen 
10. Sickes voor 1/48 part, Pijter Sibrands voor 1/48 part, Auke 
11. Tijmens voor 1/48 part, Allert Tijmens voor 1/96 part, Allert 
12. Ippes voor 1/96 part, alle ingesetenen deser stadt 
13. Jan Barents van Hindelopen, comparerende uit de 
14. naem en van wegens Pijter van Castricum voor 1/32 part  
15. en de erven van Juffrouw Lijnslager voor 1/36 en 1/48 part 
16. en Christiaen Schillebeek voor 1/24 part, en Nonnus 
17. Inriqus voor 1/24 part, en de weduwe van Jacob van Laer 
18. voor 1/24 part, en de weduwe van Gerbren Molenaer voor 
19. 1/24 part, en de weduwe van Jan Bogaert voor 1/48 part, en 
20. Everardus Switser voor 2/36 parten, en de erven van Claes Velsen 
21. voor 1/32 part, en Willem Backer Cornelisz voor 1/48 part, en 
22. Jacob Borst voor 1/48 part, en de erven van Jan Poulus van 
23. Dalen voor 1/48 part, en Jan Adams van der Mark voor 1/48 part 
24. en Andries Pijters van Stavoren voor 1/24 part, en Cornelis Andries 
25. voor 1/24 part, en Jochum Rendorp voor 1/48 part, en Abram 
26. du Pré voor 1/48 part, en Francois de Wit voor 1/48 part, en 
27. Pijter Daldein voor 1/48 part, en Christiaen Backers voor 1/48 
28.  part, En Marten Mels voor 1/48 part, en de weduwe van 
29. Jan Vollenhoven voor 1/16 part, en Gerbrand Molenaer 
30. voor 1/48 part, en Jan van de Linde voor 1/48 part, en Isak 
31. Kingjus voor 1/48, alle ingesetenen der stad Amsterdam 
32. en mede comparerende wegens de weduwe van Cornelis Roijen 
33. tot Utregt wonachtig voor 1/24 part, en Pijter Lakoert tot 
34. Leiden wonachtigh voor 1/24 part, en Joannes Sandbergen in den 
35. Haeg wonachtigh voor 1/48 part, en hebben sij comparanten 
36. ider voor hun selvs met solemnelen ede (edog Allert Ippes 
37. als sijnde van Mennonite gesintheit, bij ware woorden 
38. in plaets van ede) verklaart dat sij alle sijn burgers en 
39. inwoonders van Frieslant, uitgenomen Pijter van Cas: 
40. tricum, Juffrouw Lijnslager en Christiaen Schillebeek, 
41. Nonnus Inrigus, de weduwe Jacob van Laer, Gerbren Mo: 
42. lenaers weduwe, de weduwe van Jan Bogaert, Everardus Switser, 
43. de erven van Claes Velsen, Willem Backer Cornelisz, Jacob 
44. Borst, de erven van Jan Poulus van Dalen, Jan Adams 
45. van der Mark, Andries Pijters van Stavoren, Cornelis Andries, 
46. Jochum Rendorp, Abram du Pré, Francois de Wit, 
47. Pijter Daldein, Christina3 Backers, Marten Mels, 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna is het woord ‘het’ doorgehaald. 
3 Verbeterd uit: ‘Christiaen’. 
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48. de weduwe van Jan Vollenhoven, Gerbrand Molenaer 
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[vervolg nr. 30, foto 023] 

221 

1. Jan van de Linde, Isak Kingjus, Pijter Lakoert, en Joan: 
2. nes Sandbergen, uit welker aller naem Jan Barents 
3. verklaert heeft dat sij alle in Holland wonachtig sijn, 
4. en de weduwe van Cornelis van Roijen tot Utregt 
5. en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer Hoog 
6. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
7. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de 
8. Castricum sijnde lang over steven 131 voeten, 
9. wijt binnen sijn huit 28½ voeten, hol in ‘t ruim, 
10. bij de twede balk voor ‘t groot luik op sijn uitwa: 
11. tering 13 voet, hoog aen boord 5 voet 
12. aen hen comparanten ider voor de portie hier bo: 
13. ven uitgedrukt in ware eigendom toebehoordt 
14. dat het selve fluitschip de Castricum het welk 
15. op heden der Vliestroom reisvaerdig is leggende 
16. en bij de voorschreven Jan Barents als schipper ge: 
17. voerd wert, voor hun comparanten rekeningh 
18. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman: 
19. schappen uit dese landen sal seilen naer de 
20. Coperwijk in Noorwegen, en aldaer voor hun 
21. eigen rekening sal worden beladen met geper: 
22. mitteerde houtwaren, om daer mede weder te 
23. keeren nae de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
24. sij comparanten tot dato gene de minste last 
25. en bevel gegeven hebben, of gedurende, dese voija: 
26. gie niet geven sullen ‘t sij aen den schipper of 
27. iemant anders om iets het minste desen contrarie 
28. te doen of laten geschieden door andere. Zoo waer: 
29. lijk moest haer eed doende comparanten God Al: 
30. machtigh helpen. Des ‘t oirkonde deser stedezegil 
31. ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris 
32. doen vertekenen desen 13 augusti Anno 1715. 
33. L:S:   Ter ordonnantie van de burge: 
34.    meesteren en regeerders der stad 
35.    Hindelopen voorschreven 
36.    J. Hempenius 
37. Desen vernieuut den 16 may 1716 
38. den 7 augusti 1716 vernieut 2 
 

  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘25’. 
2 Deze laatste twee regels staan in de kantlijn, in een andere hand. 
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[nr. 31, foto 024] 

261 

1. Scheepsrolle voor Jan Barents 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslant, doen cont een iegelijk die ‘t behoord, certificerende voor de 
4. waerheit, dat voor ons gecompareert sijn het naegenoemde 
5. scheeps volk, te weten 
6. schipper Jan Barents 
7. stierman Jan Durxs beide geboren en wonachtig tot Hindelopen 
8. Abe Jans bootsman, geboren en wonachtig tot Bakhuisum onder 
9. den dorpe Hemelum, 
10. Pijter Fransen timmerman, geboren en wonachtig tot Workum 
11. Durk Uilkes kok geboren en wonachtig tot Stavoren 
12. Sjoerd Sibrens geboren en wonachtigh tot Workum 
13. Pijter Pijters geboren en wonachtigh tot Dockum 
14. Fecke Annes geboren en wonachtigh tot Mackum 
15. Harmen Outman wonachtig tot Bremen 
16. Broer Pijters wonachtigh tot Huisum 
17. Albert Hansen wonachtigh tot Huisum, alle desen 
18. boven gemelte sijnde matrosen, en 
19. Andries Tijssen koksmaet geboren en wonachtig tot Hinlopen 
20. Timen Freerks kijuitwachter2 geboren en wonachtig tot Hinlopen 
21. Euke Dierks coopman geboren en wonachtig tot Hindelopen3 
22. en hebben sij comparanten gesamentlijk met solemnelen 
23. ede verklaart ider voor hun selve, dat sij geboren en wonach: 
24. tig sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle 
25. gelegen sijn in Frieslant, en alsoo ingesetenen deser 
26. landen, en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogen: 
27. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden, 
28. exempt Harmen Outman die wonachtig is tot Bremen, en 
29. Broer Pijtters en Alberd Hansen, die wonachig sijn tot 
30. Huisum, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
31. qualiteiten met het fluitschip de Castricum lang 
32. over steven 131 voet ...,4 wijt binnen sijn huit 28½ 
33. voet, hol in ‘t ruim bij de twede balk voor ‘t groot luik 
34. op sijn uitwatering 13 voet ..., 5 hoog aen boord 5 voet 
35. …,6 ballast scheeps en met gepermitteerde coop: 
36. manschappen uit dese landen te seilen naer de 
37. Coperwijk in Noorwegen, en aldaer een lading houtwaren 
38. in te nemen, en daer mede weder te keeren nae de stad 
39. Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig getrouwe: 
40. lijk te sullen quijten, en dat niets deser desen contrarie 
41. sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
42. haer eed doende comparanten God Almachtigh helpen, 
43. des ‘t oirkonde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
44. drukt, en door onsen secretaris doen vertekenen. Desen 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Lees ‘kajuitwachter’ 
3 Deze regel is later tussengevoegd en begint in de llinkermarge. 
4 Het aantal duimen is niet ingevuld. 
5 Het aantal duimen is niet ingevuld. 
6 Het aantal duimen is niet ingevuld. 
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45. 13 augusti Anno 1715: 
46. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
47.    en regeerders der stadt Hindelopen voorschreven 
48.    J. Hempenius 
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[nr. 32, foto 024] 

231 

1. Reders chedulle voor Pijter Cool 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslant doen cont een iegelijk die ‘t behoord, certifi: 
4. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareert 
5. sijn, de hier naegenoemde reders en eigenaers in het fluit 
6. schip de Prins Johan Willem Friso, jegenwoordig gevoerd 
7. werdende bij schipper Pijter Tjeerds Cool van Hindelopen 
8. in Frieslant, namentlijk 
9. Jel Ottes voor 1/12 part, Goike Tomas voor 1/24 part, Dries Sibolts 
10. voor 1/48 part, Gerrijt Tijmens voor 1/48 part, Tiet Ottes voor 1/48 
11. part, Tjerk Sibolts voor 1/48 part, Sijtje Tijmens voor 1/48 part 
12. Sibolt Sibolts wegens Sibolt Tjerxs en voor 1/64 part, Tjeerd 
13. Reiners voor 1/128 part, Pijter Broers voor 1/128 part, Euke 
14. Tjeerds voor 1/64 part, Etje van Idzerd voor 1/64 part, Sierd 
15. Ages voor 1/96 part, Durk Hindlopen als curator over 
16. Frijske Ages kinderen voor 1/96 part, IJmpk Freerks voor 
17. 1/96 part, Dries Ockes voor 1/96 part, Pijter Cool voor 
18. hemselven voor 1/12 en 1/4 & 1/48 part en mede compare: 
19. rende wegens de weduwe van Jan Ewerwijn Glimmer 
20. voor 1/16 part, en Marten en Claas Schulperoort 
21. voor 1/24 part, en Jan en Jacob Bolten voor 1/32 
22. part en Pijter van Castricum voor 1/32 part, en Cor: 
23. nelis Andries voor 1/32 part, en Pijter Onkelboer voor 1/32 
24. part, en Isak Inssen voor 1/48 part en Francois de Wit 
25. voor 1/48 part, en Sibren van Workum voor 1/48 part,  
26. en Reinier Chevael voor 1/48 part en Christiaen Schille: 
27. beek voor 1/48 part, en Jacob Bost voor 1/48 part, en 
28. Jochum Rendorp voor 1/48 part, en Cornelis Melker 
29. voor 1/48 part, en Jan van Ceulen voor 1/64 part, 
30. en Claes Sardam voor 1/48 part, en Pijter en Titus 
31. Lijnslager2 voor 1/64 part, Elisabeth de Jager voor 1/48 part,3 en Jan Reinders voor 1/64 part, 
32. en Willem van Cloert voor 1/64 part, en Gerrijt ten 
33. Acker, voor 1/64 part, en Friscon Dreijer voor 1/64 part, 
34. en Cornelis Ritskes voor 1/96 part en Gerrijt d’Jong voor 
35. 1/96 part, en Cornelis Houwen voor 1/96 part, sijnde alle 
36. ingesetenen der stad Amsterdam, en mede comparerende 
37. wegens de weduwe Beets wonachtigh in de Rijp in Noord 
38. Holland voor 1/64 part, en hebben sij comparanten 
39. ider voor hun selven met solemnelen ede (edogh 
40. Jel Ottes, Goike Tomas, Dries Sibolts, Tiet Ottes, Tjerk 
41. Sibolts, Pijter Broers, Euke Tjeerds, Sierd Ages, Durk Hind: 
42. lopen, Dries Ockes en Pijtter Cool, als sijnde van Mennoni: 
43. te gesintheit bij ware woorden in plaets van ede) 
44. verklaert, dat sij alle sijn burgers en inwoonders 
45. van Frieslant, uitgenomen de weduwe van Jan Ewerwijn 
46. Glimmer, Marten en Claes Schulperoort, Jan en Jacob 
47. Bolten, Pijter van Castricum, Cornelis Andries, Pijter 

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘27’. 
2 In de linkermarge toegevoegd en later doorgehaald: ‘Claes Sardam voor 1/48 part’. 
3 Het fragment ‘Elisabeth de Jager voor 1/48 part’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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48. Onkelboer, Isak Inssen, Francois de Wit, Sibren van Worcum, 
49. Reinier Chevael, Christiaen Schillebeek, Jacob Borst, 
50. Jochum Rendorp, Cornelis Melker, Jan van Ceulen, 
51. Pijter en Titus Lijnslager, Claes Sardam, Elisabeth 
52. de Jager, Jan Reinders, Willem van Cloert, Gerrijt ten Acker 
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[vervolg nr. 32, foto 025] 

281 

1. Friscon Dreijer, Cornelis Ritskes, Gerrijt d’Jong, en Corne: 
2. lia Houwen,2 uit welker aller naem Pijter Tjeerds 
3. Cool verklaert heeft dat sij wonachtig sijn tot Am: 
4. sterdam, en de weduwe Beets in de Rijp in Noord Hollant 
5. en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer Hoog 
6. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
7. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de 
8. Prins Johan Willem Friso sijnde lang over steven 131¼ voet 
9. wijt binnen sijn huit 29 voet 1½ duim, hol in ’t ruim bij 
10. de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
11. 12 voet 3½ duim, hoog aen boord 5 voet 7 duim 
12. aen hen comparanten ider voor de portie hier bo: 
13. ven uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat 
14. hetselve fluitschip de Prins Johan Willem 
15. Friso, het welk op heden ter Vliestroom reisvaer: 
16. dig is leggende, en bij de voorschreven Pijter Tjeerds 
17. Cool als schipper gevoerd wert voor hun comparanten 
18. rekening ballast scheeps en met gepermitteerde 
19. coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer 
20. de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer voor hun 
21. eigen rekening sal worden beladen met geper: 
22. mitteerde houtwaren, om daer mede weder te ke: 
23. ren na de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij 
24. comparanten tot dato gene de minste last en bevel 
25. gegeven hebben, of gedurende dese voijagie niet 
26. geven sullen ’t sij aen den schipper of iemant 
27. anders om iets het minste desen contrarie te doen 
28. of laten geschieden door andere. Zoo waerlijk moest 
29. haer eed doende comparanten God Almachtigh hel: 
30. pen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
31. ondergedrukt, en door onsen secretaris doen verte: 
32. kenen desen 14 augusti Anno 1715 
33. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
34.   en regeerders der stad Hindelopen 
35.   voorschreven  
36.   J. Hempenius 
37. Weder vernieuwt den 23 meij 1716 
38. Weder vernieuwt den 28 juli 17163 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit moet waarschijnlijk ‘Cornelis Houwen’ zijn. 
3 Laatste twee regels in linkermarge, in een andere hand. 
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[nr. 33, foto 025] 

241 

1. Scheepsrolle voor Pijter Tjeerds Cool 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifi: 
4. cerende voor de waerheit, dat voor ons gecompareert  
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten 
6. schipper Pijter Tjeerds Cool 
7. stierman Sijtje Douwes beide geboren en wonachtig tot 
8. Hindelopen. 
9. Pijter Jacobs timmerman, geboren en wonachtig tot Wons 
10. Lieuwe Pijters bootsman 
11. Reiner Jans kok, beide geboren en wonachtig tot 
12. Hindelopen, 
13. Sasker Jacobs, 
14. Sijtje Alberts beide geboren en wonachtig tot Molqueren 
15. Hijlke Jellis geboren en wonachtig tot Hindelopen 
16. Karel Pijters wonachtig op ’t eiland Vlielant 
17. Jan Boising wonachtig in Groningerlant 
18. Mathijs Matthijssen 
19. Gerrit Jansen beide wonachtigh tot Huijer in ‘t 
20. Furstendom Holstein, alle de seven boven gemelte 
21. sijnde matrosen, en 
22. Sijbrand Pijters koksmaet, geboren en wonachtigh 
23. tot Hindelopen. 
24. Tjerne Simens kijuitwagter, geboren en wonachtig 
25. tot Warns, en 
26. Dirk Lammerts kijuitwagter, geboren en wonach: 
27. tig tot Hindelopen, en hebben sij comparanten 
28. gesamentlijk met ware woorden in plaets van 
29. ede verklaert ider voor hun selve, dat sij geboren 
30. en wonachtig sijn op de plaetsen hier boven gemelt 
31. dewelke alle gelegen sijn in Frieslant, uitgenomen 
32. Karel Pijters die wonachtig is op ’t eilandt Vlielant 
33. en Jan Boising die wonachtig is in de provintie van 
34. Groningen, en alsoo alle ingesetenen deser landen 
35. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
36. Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
37. (exempt Mathijs Mathijssen en Gerrijt Jansen die 
38. beide wonachtig sijn te Huijer in het Furstendom 
39. Holstein), en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
40. qualiteiten met het fluitschip de Prins Johan Willem Friso lang 
41. over steven 131¼ voet wijt binnen sijn huit 29 voet 1½ duim, hol 
42. in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 
43. 13 voet 3½ duim, hoog aen boord 5 voet 7 duim, ballast scheeps en met 
44. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen nae 
45. de Coperwijk in Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren 
46. in te nemen en daer mede weder te keren nae de stad Amster: 
47. dam , waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen 
48. quijten, en dat niets deser contrarie sullen trachten te onder: 
49. nemen. Zoo waarlijk moest haer eed doende comparan  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘29’. 
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50. ten God Almachtigh helpen, des ‘t oirconde deser stede 
51. segil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris 
52. doen vertekenen, desen 14 augusti Anno 1715 
53. L:S   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
54.    der stad Hindelopen voorschreven 
55.    J. Hempenius 
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[nr. 34, foto 026] 

301 

1. Reders chedul voor Fonger Boldewijns 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Frieslant doen cont een iegelijk die ’t 
4. behoord certificerende voor de waerheit dat voor 
5. ons gecompareert sijn de naegenoemde reders en eige: 
6. naers in het fluitschip de Simson, jegenwoordig gevoert 
7. werdende bij schipper Fonger Boldewijns van Hin; 
8. delopen in Frieslant, namentlijk 
9. Allert Tijmers voor 1/24 part, Sas Ippes voor 1/24 part, Euke 
10. Fongers voor 1/48 part, Boldewijn Tjeerds voor 1/48 part, 
11. Gerben Sijtjes wegens Sijtje Rinkes erven voor 1/48 part, Joltje 
12. Jelles voor 1/48 part, Joltje Jelles als curator over Anne 
13. Taikes voor 1/48 part, Piet Drieses voor 1/96 part, Fok Pijters 
14. voor 1/64 part, Tjeerd Rinwers Cool voor 1/48 part, Dries Ockes 
15. voor 1/96, Simen Hessels voor 1/96 part, Anne Hessels voor 1/96 part 
16. Euke Tjeerds voor 1/96 part, Pijtter Hiddes voor 1/96 part, Durk 
17. Heres voor 1/48 part, Sijtje Tijmens voor 1/48 part, Sibbel Jeijes 
18. voor 1/96 part, Sjouk Rinkes voor 1/96 part, Auke Tijmens voor 
19. 1/64 part, Pijter Tjeerds Cool voor 1/96 part, Fonger Bolde: 
20. wijns voor hem selvs voor 1/24 part, en mede compare: 
21. rende uit de naem en van wegen Marten en Claes 
22. Schulperoort voor 1/16 part, en Andries Pijters van Stavoren 
23. voor 1/16 part, en Jochum Rendorp voor 1/32 part, en de 
24. weduwe van Jan Vollenhoov voor 1/32 part, en Christiaen 
25. Schillebeek voor 1/32 part, en Jan Reinders voor 1/48 part 
26. en Jan Baptist van Ceulen voor 1/48 part de weduwe van 
27. Pijter Adolph de Zeeuw, nu George d’Bruin2 voor 1/24 part, Harmannus van Borne 
28. voor 1/32 part, de weduwe van Jan Jansen molenaer voor 1/48 
29. part, Wiggerd de Harder voor 1/48 part, Jan Leen voor 1/48 tot 
30. Sardam wonachtigh, de weduwe van Durk Daem voor 1/48 part, 
31. Pijter van Stringen weduwe voor 1/48 part, alle ingesetenen der stad 
32. Amsterdam, en de weduwe Achterberg tot Utrecht voor 1/24 part, en Wil: 
33. lem van Vianen tot Utrecht voor 1/32 part, en Cornelis Huigen 
34. in de Rijp in Noord-Hollant wonachtigh voor 1/48 part. 
35. En hebbende sij comparanten ider voor hun selve met solem: 
36. nelen ede (edoch Boldewijn Tjeerds, Gerben Sijtjes, Joltje 
37. Jelles, Piet Driesen, Fok Pijters, Tjeerd Rinwers Cool, Dries Ockes 
38. Simen Hessels, Anne Hessels, Euke Tjeerds, Pijter Hiddes, Durk 
39. Heres, Sibbel Jeijes, Sjouk Rinkes en Pijter Tjeerds Cool, als 
40. sijnde van Mennonite gesintheit bij ware woorden in 
41. plaets van ede) verklaert dat sij alle sijn burgers en 
42. inwoonders van Frieslant, (uitgenomen Marten en 
43. Claes Schulperoort, Andries Pijters van Stavoren, Johum3 
44. Rendorp, de weduwe van Jan Vollenhoov, Cornelis van Dalen 
45. Christiaen Schillebeek, Jan Reinders, Nicolaes Molenaer, Jan 
46. Baptist van Ceulen, de weduwe van Pijter Adolph de Zeeuw nu George d’ Bruin4 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Omkaderd: ‘de weduwe van Pijter Adolph de Zeeuw’; later boven de regel toegevoegd:’nu Georg d’ Bruin’. 
3 Lees: ‘Jochum’. 
4 Omkaderd: “de weduwe van Pijter Adolph de Zeeuw’; later boven de regel toegevoegd: ’nu Georg d’ Bruin’. 
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47. Harmannus van Borne de weduwe van Jan Jansen Molenaer 
48. Wiggerd de Harder, Jan Leen de weduwe van Durk Daem 
49. Pijter van Stringen weduwe, uit welker aller naem Fonger 
50. Boldewijns verklaert heeft dat sij in Hollant wonachtigh 
51. sijn, en de weduwe Achterberg en Willem van Vianen tot 
52. Utrecht, en Cornelis Huigen in de Rijp in Noord Hollant 
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[vervolg nr. 34, foto 026] 

251 

1. en oversulxs alle sijn onderdanen van haer Hoog: 
2. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
3. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de 
4. Simson sijnde lang over steven 129 voet, wijt binnen 
5. sijn huit 29 voet 1 duim, hol in ’t ruim bij de 
6. eerste balk voor ’t groot luik op sijn uitwate: 
7. ring 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog 5 voet 7 duim 
8. aen hen comparanten ider voor de portie hier 
9. boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoort 
10. dat hetselve fluitschip de Simpson, het welk 
11. op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende 
12. en bij de voorschreven Fonger Boldewijns als 
13. schipper gevoerd wert voor hun comparanten 
14. rekening ballast scheeps en met gepermitteerde 
15. coopmanschappen uit dese landen sal seilen 
16. nae de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer voor 
17. hun eigen rekening sal worden beladen met 
18. gepermitteerde houtwaren, om daer mede weder 
19. te keeren nae de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
20. sij comparanten tot dato gene de minste last en 
21. bevel gegeven hebben of gedurende dese voijagie 
22. niet geven sullen ‘t sij aen den schipper of 
23. iemant anders om iets het minste desen contrarie 
24. te doen of laten geschieden door andere. Zoo waer: 
25. lijk moest haer eed doende comparanten God Al: 
26. machtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede ze: 
27. gil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secre: 
28. taris2 vertekent3 desen 14 augusti Anno 1715. 
29. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
30.    en regeerders der stad Hindelopen 
31.    voorschreven 
32.    J. Hempenius  
33. den 19 meij 1716 vernieuwt 
34. den 27 juli 1716 weder vernieuwt4 

 
  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘31’. 
2 Hierna is het woord ‘doen’ doorgehaald. 
3 Gewijzigd uit: ‘vertekenen’. 
4 De twee laatste regels zijn later toegevoegd in de linkermarge. 
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[nr. 35, foto 027] 

321 

1. Scheepsrolle voor Fonger Boldewijns 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
3. pen in Frieslant, doen cont een iegelijk die ‘t behoord cer: 
4. tificerende voor de waerheit dat voor ons gecompareert  
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Fonger Boldewijns  
7. stierman Hijlke Rinners, 
8. Teunis Jans bootsman 
9. Anne Anskes kok, alle vier geboren en wonachtig tot 
10. Hindelopen 
11. Sibolt Elings timmerman, geboren en wonachtig tot 
12. IJlst, Claes Swart 
13. Tjeerd Sikkes, beide wonachtig op der Schelling 
14. Doede Alberts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
15. Jan Alberts, 
16. Beij Pijters beide wonachtig van Hoger in Jutland 
17. Godde Hotjes, geboren en wonachtigh tot Workum 
18. Luitke Friskes geboren en wonachtig tot Oosterzee al: 
19. le de seven bovengemelte sijnde matrosen 
20. Claes Rinners koksmaet geboren en wonachtig tot 
21. Hindelopen 
22. Fonger Gerbrens Coopman, geboren en wonachtig tot 
23. Hindelopen, en hebben sij comparanten gesamentlijk 
24. met solemnelen ede verklaert ider voor hun selve 
25. dat sij geboren en wonachtig sijn op de plaetsen hier 
26. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslant, 
27. uitgenomen Claes Swart en Tjeerd Sickes die wonach: 
28. tig sijn op der Schelling, en alsoo ingestenen deser 
29. landen en datelike onderdanen van Haer Hoog: 
30. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Ne 
31. derlanden (exempt Jan Alberts en Beij Pijters die  
32. in Jutland wonachtig sijn) en dat nu sijn bescheiden 
33. om in de gemelte qualiteiten met ’t fluitschip de Simson 
34. lang over steven 129 voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 1 duim 
35. hol in’t ruim bij de eerste balk voor’t groot luik op sijn uit 
36. watering 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog 5 voet 7 duim, ballast 
37. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
38. landen te seilen naer de Coperwijk in Noorwegen, om aldaer 
39. een lading houtwaren in te neemen en daer mede weder te 
40. keren nae de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven 
41. sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contra: 
42. rie sullen tragten te ondernemen. Zoo waarlijk moest  
43. haer eed doende comparanten God Almachtigh helpen 
44. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder gedrukt 
45. en door onsen secretaris doen tekenen desen 24 augusti 
46. Anno 1715 
47. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
48.   ders der stad Hindelopen in Frieslant 
49.   J. Hempenius 

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 36, foto 027] 

261 

1. Reders chedul voor Auke Tijmens 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Frieslant, doen cont een iegelijk die ‘t behoort  
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecom: 
5. pareert sijn de hier nae genoemde reders en eige: 
6. naers in het fluitschip het Paradijs jegenwoor: 
7. dig gevoerd werdende bij schipper Auke Tijmens  
8.  van Hindelopen in Frieslant, namentlijk  
9. Allert Tijmens voor 1/16 part, Gerrit Tijmens voor 1/32 part 
10. Jelle Thomas voor 1/242 part Tiet Ottes voor 1/64 part, Jel 
11. Ottes voor 1/64 part, Age Anskes voor 1/64 part, Fonger en 
12. Fok Boldewijns te samen 1/64 part, Alker Ages voor 
13. 1/64 part, Haitje Haitjes voor 1/64 part, Hans Binkes voor  
14. 1/48 part, Rinner Sibles voor 1/48 part, Sicke Harmens 
15. voor 1/48 part, Allert Ippes voor 1/48 part, Joltje Jelles 1/48 part3 
16. Simen Hessels voor 1/32 part,4 Allert Tijmens wegens de 
17. erven van Beits Wiggerts voor 1/48 part,5 Broer Jans 
18. voor 1/48 part, Simen Broers voor 1/48 part, Auke  
19. Tijmens voor hem selvs voor 3/32 parten, en mede 
20. comparerende uit de naam en van wegen Pijter 
21. Pijters vande Beek voor 1/16 part, en de weduwe van 
22. Jan van Vollenhove voor 1/16 part, en Cornelis 
23. Kalkoen voor 1/32 part, en Nicolaes Calkoen voor 1/32 part, 
24. en Petronella Calkoen voor 1/32 part, en Harmannus van 
25. Santen voor 1/32 part, en Jan Reinders voor 1/32 part, en de  
26. weduwe van Binke Haitjes voor 1/64 part, en de weduwe van  
27. Marselus van Ceulen voor 1/64 part, en Christiaen Schille: 
28. beek voor 1/24 part, en Pijter Calkoen voor 1/24 part, en Ger: 
29. rijt Colonius voor 1/48 part, en Jan Baptista van Ceulen 
30. voor 1/48 part, en Nicolaes Noppen voor 1/48 part, en Jacob  
31. Borst voor 1/48 part, Jan Mord d’jonge voor 1/48 part, uit  
32. welker naem Auke Tijmens verklaart heeft dat sij 
33. wonachtigh sijn tot Amsterdam, en hebben sij compa: 
34. ranten ider voor hun selven met solemnelen ede (edog 
35. Jelle Tomas, Tiet Ottes, Jel Ottes, Age Anskes, Alker Ages 
36. Haitje Haitjes, Hans Binkes, Rinner Sibles, Allert Ippes 
37. Joltje Jellis, Simen Hessels en Broer Jans als sijnde van 
38. Mennonite gesintheit bij ware woorden in plaets 
39. van ede) verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
40. ders van Frieslant, uitgenomen Pijter Pijters vande 
41. Beek, de weduwe van Jan van Vollenhove, Cornelis Calkoen 
42. Nicolaes Calkoen, Petronella Calkoen, Harmannus 
43. van Santen, Jan Reinders, de weduwe van Binke Haitjes 
44. de weduwe van Marselus van Ceulen, Christiaen Schille: 
45. beek, Pijter Calkoen, Gerrit Colonius, Jan Baptista van 

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘33’. 
2 Verbeterd uit: ‘1/32’. 
3 In linkermarge:‘1/48 part’, later toegevoegd. 
4 Verbeterd uit: ‘1/48 part’. 
5 Het fragment ‘Allert Tijmens t/m 1/48 part’ is later doorgehaald. 



78 

46. Ceulen, Nicolaes Noppen, Jacob Borst en Jan Nord d’jonge 
47. die alle tot Amsterdam wonachtigh sijn en oversulcs 
48. alle sijn onderdanen van Haer Hoog Mogen de Heren 
49. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat  
50. het gemelte fluitschip het Paradijs, sijnde lang over 
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[vervolg nr. 36, foto 028] 

341 

1. steven 132½ voet, wijt binnen sijn huit 30 voet 1½ duim, hol 
2. in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uit 
3. watering 13 voet 7½ duim, ’t verdek hoog 5 voet 8 duim 
4. aen hen comparanten ider voor de portie hier boven uit 
5. gedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluit 
6. schip het Paradijs, het welk op heden ter Vliestroom 
7. reisvaardig is leggende, en bij de voorschreven Auke Tijmens 
8. als schipper gevoert wert, voor hun comparanten 
9. rekening ballast scheeps en met gepermitteerde 
10. coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer 
11. de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer voor hun eigen 
12. rekening sal worden beladen met gepermitteerde 
13. houtwaren, om daer mede weder te keeren naer de 
14. stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot 
15. dato gene de minste last en bevel gegeven hebben of 
16. gedurende dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen 
17. den schipper of iemant anders om iets het minste 
18. desen contrarie te doen of laten geschieden door an: 
19. dere. Zoo waarlijk moest haar eed doende comparan: 
20. ten God Almachtigh helpen. Des ’t oirconde deser stede 
21. zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secre: 
22. taris doen vertekenen deser 14 augusti Anno 1715. 
23. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren  
24.   en regeerders der stad Hindelopen  
25.   voorschreven 
26.   J. Hempenius 
27. weder vernieuwt den 22 mei 1716. 
28. opnieuw vernieuwt den 24 juli 1716.2 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 De twee laatste regels zijn later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 37, foto 028] 

271 

1. Scheeps rolle voor Auke Tijmens 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
3. lant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareert sijn het nae 
5. genoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Auke Tijmens 
7. stierman Freerk Alles 
8. Sierd Luitkes bootsman, alle drie geboren en wonachtigh  
9. tot Hindelopen 
10. Tedde Sibrens timmerman, geboren en wonachtig tot Workum 
11. Cornelis Ulbes kok, geboren en wonachtig tot Harlingen 
12. Christiaen Lourens2 
13. Jappe Wabes, dese beide wonachtigh tot Amsterdam  
14. Hans Carstes wonachtigh op Jutlant 
15. Tjerk Folkerts 
16. Hendrik Clases, beide wonachtigh op Vlielant 
17. Wibe Lobbes geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
18. Wibe Harmens geboren en wonachtigh in de Korte Swagen 
19. alle dese seven sijnde matrosen, en 
20. Reinder Allerts koksmaet,3 
21. Hidde Hinnes kijuitwager, beide geboren en wonachtigh tot  
22. Molqueren 
23. Timen Aukes kijuitwagter, geboren en wonachtigh tot  
24. Hindelopen 
25. Auke Heijes Coopman, geboren en wonachtigh tot Hin: 
26. delopen, en hebben sij comparanten gesamentlijk met solem: 
27. nelen ede verklaert ider voor hun selve dat sij geboren en wonach: 
28. tigh sijn op de plaetsen hierboven gemelt, dewelke alle ge: 
29. legen sijn in Frieslant, uitgenomen Christiaen Lourens en  
30. Jappe Wabes die beide wonachtigh sijn tot Amsterdam, en  
31. Tjerk Folkerts en Hendrik Clases die beide wonachtigh sijn  
32. op ‘t eilant Vlielant, en alsoo ingesetenen deser landen 
33. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
34. Staten Generael der Verenigde Nederlanden (exempt  
35. Hans Carstes die in Jutlant wonachtig is) en dat nu sijn 
36. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluit: 
37. schip het Paradijs, lang over steven 132½ voet, wijt binnen sijn  
38. huit 30 voet 1½ duim, hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t  
39. groot luik op sijn uitwatering 13 voet 7½ duim, ’t verdek  
40. hoog 5 voet 8 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde 
41. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer de Coper: 
42. wijk in Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren in te 
43. nemen en daer mede weder te keren nae de stad Amster: 
44. dam, waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te 
45. sullen quijten, en dat niets desen contrarie sullen trachten 
46. te ondernemen. Zoo waerlijk moest haer eed doende com: 
47. paranten God Almachtigh helpen. Des ’t oirconde deser  

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘35’. 
2 Hierna doorgehaald: ‘wonachtigh tot Amsterdam’. 
3 Hierna doorgehaald: ‘geboren en wonachtigh tot Molqueren’. 
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48. stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secre: 
49. taris doen vertekenen, desen 14 augusti Anno 1715. 
50. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren  
51.  en regeerders der stad Hindelopen  
52.  voorschreven 
53.  J. Hempenius 
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[nr. 38, foto 029] 

1. Scheepsrolle voor Hauk Rinnerts1 

 
  

                                                           
1 De rest van deze bladzijde is blanco gelaten. 



83 

[nr. 39, foto 029] 

281 

1. Reders chedul voor Pijter Jappes  
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslant, doen cont een iegelijk die ‘t behoord certificeren: 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de 
5. naegenoemde reders en eigenaers in het fluitschip de 
6. Stad Nieuw Jork, jegenwoordig gevoerd werdende bij schip: 
7. per Pijter Jappes van Hindelopen in Frieslant 
8. namentlijk 
9. Klaes Simens voor 1/48 part 
10. Wibrant Lieukes voor 1/96 part 
11. De Heer Schout bij Nacht Stoffel Metdachten2 voor 1/64 part 
12. Heije Luitkes voor 1/64 part 
13. Hessel Pijters voor 3/64 parten 
14. Huibert Clasen Braem voor 1/48 part, Pijter Jap: 
15. pes voor hem selvs voor 1/32 part, en mede compar: 
16. rerende uit de naem en van wegen Georg d’Bruin 
17. en Blauwpot voor 3/32 part, en de weduwe van 
18. Gerbrant Meulenaer voor 1/16 part, en Pijter Pijters 
19. vande Beek voor 1/32 part, en Jan Keiser voor 1/32 
20. part, en Nicolaes Noppen voor 1/32 part, en Harman: 
21. nus vande Borne 1/32 part, en Pijter en Titus Lijnslager 
22. voor 1/32 part, en Jan Reinders voor 1/32 part, en Ni: 
23. colaes Wittepaert voor 1/32 paert3 en Hendrik vande  
24. Beek voor 3/32 part, en Pijter Flaming voor 1/24 
25. part, en Everardus Switser voor 1/32 part, en 
26. Jasper Bolten voor 1/48 part, en Pijter van 
27. Castricum voor 1/128 part, en Wiggerd de Harder 
28. voor 1/64 part, en Juffrouw Otting voor 1/96 part, en Joseph Rot 
29. voor 1/64 part, en Christiaen Schillebeek voor 1/32 part, en  
30. de weduwe van Lucas Pijters vande Beek voor 1/64 part, en Joannes 
31. Calkberner4 voor 1/32 part, en Hessel Gerrijt Gerrijtsz voor 1/64 
32. part, en Pijter Onkelboer voor 1/32 part, alle inwoon: 
33. ders der stad Amsterdam, en mede comparerende 
34. voor Adriaen Giesen en Claes Hartog voor 1/48 part, en 
35. Gerrijt Valk voor 1/48 part, beide van Sardam. En hebben 
36. sij comparanten ider voor hun selve met solemnelen 
37. ede, edoch Klaes Sijmens, Heije Luitkes, Hessel Pijters, 
38. Huibert Claesen Braem en Pijter Jappes, als sijnde van 
39. Mennonite gesintheit bij ware woorden in plaets 
40. van ede verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
41. ders van Frieslant, uitgenomen Georg de Bruin en 
42. Blauwpot, de weduwe van Gerbrant Meulenaer, Pijter 
43. Pijters vande Beek, Jan Keiser, Nicolaes Noppen, Har- 
44. mannus vande Borne, Pijter en Titus van5 Lijnslager, Jan 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘36’. 
2 Christoffel Middachten SbN van de admiraliteit te Harlingen. 
3 Lees ‘part’. 
4 Deze naam is later toegevoegd; doorgehaald: ‘Isak Insen’. 
5 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 



84 

45. Reinders, Nicolaes Wittepaert, Hendrik vande Beek,  
46. Pijter Flamingh, Everardus Switser, Jasper Bolten, 
47. Pijter van Castricum, Wiggerd de Harder, Juffrouw Otting 
48. Joseph Pot, Christiaen Schillebeek, de weduwe van 
49. Lucas Pijters vande Beek, Joannes Calkberner,1 Hessel Gerrijts 
50. Gerrijtsz, Pijter Onkelboer, Adriaen Giesen, Claes Har: 
51. togh en Gerrijt Valk, uit welker alles naem Pijtter 
52.  Jappes verklaert heeft dat sij alle wonachtigh 
53. sijn in Hollant, en oversulx alle onderdanen van  
54. Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der  
55. Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 

 
  

                                                           
1 Deze naam is later boven de regel en in de linkermarge toegevoegd; doorgehaald: ‘Isak Insen’. 
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[vervolg nr. 39, foto 030] 

371 

1. en dat het gemelte fluitschip de Stad Nieuw 
2. Jork, sijnde lang over steven 130 voeten, wijt binnen 
3. sijn huit 30 voet, hol in’t ruim bij de twede 
4. balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 
5. 13¼ voet, het verdek hoog 5½ voet, aen hen com: 
6. paranten ijder voor de portie hier boven uit: 
7. gedrukt in ware eigendom toebehoord, dat 
8. het selve fluitschip de stad Nieuw Jork het 
9. welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is 
10. leggende en bij de voorschreven Pijter Jappes 
11. als schipper gevoerd wert voor hun comparan: 
12. ten rekening, ballast scheeps en met geper: 
13. mitteerde coopmanschappen uit dese landen 
14. sal seilen naer de Coperwijk in Noorwegen, en  
15. aldaer voor hun eigen rekening sal werden  
16. beladen met gepermitteerde coopmanschappen 
17. en houtwaren, om daer mede weder te keren  
18. naar de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij 
19. comparanten tot dato gene de minste de 
20. last en bevel gegeven hebben of gedurende 
21. dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen de  
22. schipper of iemand anders, om iets het min: 
23. ste desen contrarie te doen of laten geschie: 
24. den door andere. Zoo waarlijk moest hen eed doen: 
25. de comparanten God Almachtigh helpen. Des ’t  
26. oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
27. drukt, en door onsen secretaris vertekent desen 23 meij 
28. 1716 
29. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren  
30.   en regeerders der stad Hindelopen  
31.   J. Hempenius 
32. Den 29 juli 1716 vernieuwt2 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze regel is later toegevoegd. 
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[nr. 40, foto 030] 

291 

1. Rolle voor Pijtter Jappes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Friesland, doen cond een iegelijk die ‘t behoord  
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecom- 
5. pareerd sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Pijter Jappes, stierman Allert Roelofs 
7. 1 Hijlke Wijpkes bootsman, alle drie geboren en wonag: 
8. tigh tot Hindelopen, 3 Allert Unkes, geboren en wonag: 
9. tigh tot Stavoren, voor kok, 2 Sijtse Edes timmerman 
10. geboren en wonachtigh tot IJlst, 4 Claes Wouters, onder- 
11. timmerman, geboren en wonachtigh tot Eers: 
12. wout2 in Noord Hollandt, 1 Dirk Pijters geboren en 
13. wonachtig tot Hindelopen, Fecke Clases vande 
14. Schellingh, 5 Luitjen Hantjes3 van Amelandt,4 
15. 2 Joannes de Wachter van Brugge 
16. 3 Frans Sanders van Amsterdam, 6 Pijter Jansen van 
17. Archangel,5 8 Sipke Jappes, geboren en wonachtigh 
18. tot Hindelopen, alle de seven sijnde matrosen.6 
19. 7 Durk Durks koksmaet 
20. geboren en wonachtig tot Hindelopen. En hebben  
21. sij comparanten ider voor hun selve met ware 
22. woorden in plaets van ede, als sijnde van Menno: 
23. nite gesintheit verklaert dat sij gebore en wo: 
24. nachtigh sijn op de plaetsen hier boven gemelt 
25. dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt uit- 
26. genomen7 Claes Wouters die uit Noordt8 Holland is 
27. Frans Harmens die uit Holland is9 
28. Fecke Clases vande Schelling en Luitjen Haantjes  
29. van Amelandt,10  
30. dogh alle ingesetenen 
31. deser landen en datelike onderdanen van Haer  
32. Hoog: Mogende Heeren Staten Generâl der Verenigde  
33. Nederlanden,  
34. exempt Joannes de Wachter die van Brugge is en Pijter Jansen van Archangel11 
35. en dat nu sijn bescheiden om in den 
36. gemelte qualiteiten met het fluitschip de stad 
37. Nieuw Jork sijnde lang over steven 130 voet, wijt binnen 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘38’. 
2 Aartswout West-Friesland. 
3 Verbeterd uit onleesbare naam. 
4 Doorgehaald: ‘Jan Roelofs van … en Jens Haagen mede aldaer en beide uit Noorwegen’. 
5 Doorgehaald: ‘uit het Furstendom Holstein’. 
6 Deze regel staat in de linkermarge; doorgehaald: ‘alle dese ses bovengemelte sijnde matrosen’. 
7 In linkermarge; verbeterd uit: ‘behalven’. 
8 Later boven de regel toegevoegd: ‘die uit Noordt’; doorgehaald: ‘van Amsterdam in’. 
9 Deze regel is later in de linkermarge toegevoegd. 
10 Doorgehaald: ‘exempt Jan Roelofs en Jens Haagen die uit Noorwegen sijn en Joannes de Wachter van Brugge 
en ………[naam niet ingevuld] uit Holstein’. 
11 Deze regel is later in de linkermarge toegevoegd. 
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33. sijn huit 30 voet,1 hol in’t ruim bij de twede 
38. balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13¼  
34. voet, het verdek hoog 5½ voet, ballast scheeps en  
35. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese  
36. landen te seilen naer de Coperwijk in Noorwegen 
37. om aldaer een lading houtwaren in te nemen en 
39. daer mede weder te keren naar de stad Amster: 
40. dam, waer omtrent sij alle beloven sig ge: 
41. trouwelijk te sullen quijten, en dat niet desen  
42. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des  
43. ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder 
44.  gedrukt en door onsen secretaris vertekend desen 23 
45. mei 1716 
46. Aldus vernieuwt den 20 juli 17162 
47. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren  
48.   en regeerders der stad Hindelopen  
49.   J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 De beide getallen ‘130’ en ‘30’ zijn later met andere inkt verbeterd. 
2 Deze regel is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 41, foto 031] 

391 

1. Heije Luitkes rederij chedul2 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
3. pen in Frieslant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, certi: 
4. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt 
5. sijn de hiernae genoemde reders en eigenaers in het fluit- 
6. schip het Wapen van3 Amsterdam, jegenwoordig ge: 
7. voerd werdende bij schipper Heije Luitkes van Hindelopen 
8. in Frieslant, namentlijk 
9. de Heer Schout bij Nacht Christoffel Medachten voor 1/48 part 
10. Goitjen Clasen Braem voor 1/24 part, Huibert Clasen Braem 
11. voor 1/24 part Hessel Pijters voor 1/48 part, Hidde Folkerts voor 
12. 1/48 part, Heije Luitkes voor hem selvs 1/32 part, en mede com: 
13. parerende wegens Johan Ewerwijn Glimmer voor 1/12 part, 
14. Pijter van Castricum voor 1/24 part, Pijter van Grieken voor 
15. 1/48 part, Pijter Flaming voor 1/24 part, Jacob van Laer voor 
16. 1/48 part, Jan van Hunst voor 1/24 part, Pijter Jansen Mo- 
17. lenaer voor 1/64 part, Jan Bolten voor 1/64 part, Cornelis An- 
18. dries voor 1/48 part, Nicolaes Molenaer voor 1/24 part, Gerrijt 
19. Noppen voor 1/48 part, Christiaan Scholten voor 1/32 part, 
20. Jasper Bolten voor 1/48 part, Hendrik van Beek voor 1/24 part 
21. Pijter van Beek voor 1/48 part, Jan Jansen Molenaer voor 1/32 
22. part, Hendrik van Dulmen voor 1/48 part, Antonij van Maurijk 
23. voor 1/48 part, Jan van Stein voor 1/48 part, Jan Reiners voor 
24. 1/48 part, Hessel Gerrijt Gerrijts voor 1/48 part, Christiaen van 
25. Schillebeek voor 1/48 part, de weduwe van Hendrik Meulenaer 
26. voor 1/48 part, Abe Eelkes Reiners voor 1/32 part, Georg d’Bruin 
27. voor 1/32 part, Lammert Reijers voor 1/48 part, Jan Langerak 
28. voor 1/48 part, Pijter Onkelboer voor 1/48 part, Abraham 
29. van Lennip voor 1/48 part, alle inwoonders van der stad Amster: 
30. dam, en hebbende sij comparanten ider voor hun selve met ware 
31. woorden in plaets van ede solemneel (maer de Heer Schout bij 
32. Nacht Medachten onder solemnelen ede) verklaert dat sij alle 
33. sijn burgers en inwoonders van Frieslant, uitgenomen Johan 
34. Ewerwijn Glimmer, Pijter van Castricum, Pijter van Grieken 
35. Pijter Flaming, Jacob van Laer, Jan van Hunst, Pijter Jansen 
36. Molenaer, Jan Bolten, Cornelis Andries, Nicolaes Molenaer, 
37. Gerrijt Nappen, Christiaen Scholten, Jasper Bolten, Hendrik 
38. van Beek, Pijter van Beek, Jan Jansen Molenaer, Hendrik van 
39. Dulnen, Antonij van Maurijk, Jan van Stein, Jan Reiners Hessel 
40. Gerrijt Gerrijtsz, Christiaen Schillebeek, de weduwe van Hendrik 
41. Meulenaer, Abe Eelkes Reiners, George d’Bruin, Lammert 
42. Reijer, Jan Langerak, Pijter Onkelboer en Abraham van 
43. Lennip, uit welker name Hije Luijtkes verklaert heeft 
44. dat sij alle in Hollant wonachtigh sijn, en oversulks alle 
45. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
46. nerael der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze regel staat in de linkermarge. 
3 Hierna doorgehaald: ‘de stad’. 
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47. fluitschip het Wapen van1 Amsterdam, sijnde 
48. lang over steven 134½ voet, wijt binnen sijn huit 30 voet 
49. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
50. uitwateringh 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog 5 voet 7 duim 
51. aen hen comparanten ider voor de portie hier boven 
52. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve 
 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald: ‘de stad’. 
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[vervolg nr. 41, foto 031] 

301 

1. fluitschip het wapen van2 Amsterdam, het 
2. welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leg: 
3. gende, en bij de voorschreven Heije Luitkes als schip: 
4. per gevoerd wert voor hun comparanten reke: 
5. ning, ballast scheeps en met gepermitteerde coop: 
6. manschappen uit dese landen sal seilen naer 
7. Christiaensand in Noorwegen, en aldaer voor hun 
8. eigen rekening sal worden beladen met geper: 
9. mitteerde houtwaren, om daer mede weder te 
10. keeren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
11. sij comparanten tot dato gene de minste last 
12. en bevel gegeven hebben of gedurende dese voija: 
13. gie niet geven sullen, ’t sij aen den schipper 
14. of iemant anders om iets het minste desen con: 
15. trarie te doen of laten geschieden, door ande: 
16. re. Des ‘t oirkonde deser stede segil ter sake hier 
17. ondergedrukt, in door onsen secretaris3 ver, 
18. tekent4 desen 19 augusti Anno 1715  
19.  L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
20.   en regeerders der stad Hindelopen 
21.   voorschreven 
22.   J. Hempenius  
23. vernieuwt den 13 augusti 17165 

 
  

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘40’. 
2 Hierna doorgehaald: ‘de stad’. 
3 Hierna is het woord ‘doen’ doorgehaald. 
4 Gewijzigd uit: ‘vertekenen’. 
5 Deze regel is later toegevoegd. 
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[nr. 42, foto 032] 

411 

1. Wij burgermeesteren en regeerders der stadt Hindelopen in 
2. Frieslant, doen cont een iegelijk die ’t behoord, certificerende 
3. voor de waerheit, dat voor ons gecompareert sijn het 
4. naegenoemde scheepsvolk, te weten 
5. schipper Heije Luitkes 
6. stierman Pijter Jans, beide geboren en wonachtig tot Hindelo: 
7. pen 
8. Marten Douwes timmerman,2 geboren en wonachtigh tot Workum 
9. Wijpke Jotjes kok geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
10. Simen Swart bootsman, geboren en wonachtigh tot Eerswolde in Hollant3 
11. Lourens Michelsen4 wonachtig tot Rem uit het Furstendom 
12. Holstein. 
13. Claes Sipkes geboren en wonachtig op Texel 
14. Teunis Simens wonachtigh tot Graevdijk in Noordhollant 
15. Jan Jansen d’Jong, wonachtigh tot Eerswolde in Hollant 
16. Seger Lourens wonachtig tot Hamburgh 
17. Pijter Lourens wonachtigh tot Rem uit het Furstendom Holstein 
18. Bartel5 Christoffels van Christiaensand in Noor: 
19. wegen, alle de dese seven sijnde matrosen, en 
20. Hijlke Hiddes kijuitwagter, geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
21. …………….6 koksmaet, geboren en wonachtigh tot 
22. Stavoren, en hebben sij comparanten gesamentlijk met ware 
23. woorden in plaets van ede solemneel verklaert ider voor hun 
24. selve, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
25. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslant, uitgeno: 
26. men Simen Swart en Jan Jansen d’Jong die wonachtigh 
27. sijn tot Eerswolde, Teunis Simens die wonachtig is tot Graevsdijk 
28. in Hollant, en Claes Sipkes die wonachtigh is op Texel, ende 
29. alsoo ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen 
30. van Haer Hoog: Mogende Heren Staten Generael der Verenigde 
31. Nederlanden exempt Lourens Michielsen en Pijter Lou: 
32. rens die wonachtig sijn tot Rem in ’t gebiet des Furstendoms 
33. Holstein, en Bartel Christoffels die wonachtigh is tot Chris: 
34. tiaensand uit het Koninkrijk Noorwegen en dat nu sijn beschei: 
35. den om in gemelte qualiteiten met het fluitschip het Wapen 
36. van Amsterdam, sijnde lang over steven 134½ voet, wijt binnen 
37. sijn huit 30 voet, hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot 
38. luik op sijn uitwateringh 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog 5 voet 
39. 7 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
40. uit dese landen te seilen naer Christiaensand in Noorwegen 
41. om aldaer een lading hout waren in te nemen, en daer mede 
42. weder te keeren nae de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle 
43. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen 
44. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Het woord ‘timmerman’ is later boven de regel toegevoegd. 
3 De woorden ‘Eerswolde in Hollant’ zijn later boven de regel toegevoegd; doorgehaald: Sardam’. 
4 Hierna doorgehaald: ‘gebo’. 
5 Hiervoor is een fragment doorgehaald: ‘alle dese ses’. 
6 Geen naam ingevuld. 
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45. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen 
46. secretaris doen vertekenen desen 19 augusti Anno 1715 
47. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
48.   regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
49.   land voorschreven 
50.   J. Hempenius  

  



93 

[nr. 43, foto 032] 

311 

1. Rolle van ’t scheepsvolk voor Simen Hessels 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stadt Hindelopen in Fries: 
3. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de  
4. waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoem: 
5. de scheepsvolk, te weten 
6. schipper Simen Hessels, 
7. stierman Hessel Jacobs, 
8. Doede Alerts bootsman, alle drie geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
9. Jacob Clasen timmerman, geboren en wonachtigh tot Warner in Noord 
10. Hollandt 
11. Evert Jacobs kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
12. Marten Aukes ondertimmerman, geboren en wonachtigh op ‘t 
13. Herefeen, 
14. Homme Aukes geboren en wonachtigh tot Workum 
15. Hidde Annes geboren en wonachtigh tot Coudum 
16. Fedde Tomas geboren en wonachtigh tot Coudum 
17. Jan Hendrix geboren en wonachtigh tot Coudum 
18. Broer Feddrixs wonachtig tot Veurne in Jutlandt 
19. Lijkle Taikes geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
20. alle de ses boven gemelte sijnde matrosen, en 
21. Jacob Hessels, koksmaet geboren en wonachtig tot Hindelopen 
22. mitsgaders Tjeerd Jappes kijuitwachter, geboren en wonag: 
23. tig tot Hindelopen. En hebben sij comparanten gesamentlijk met 
24. solemnelen ede (edog Sijmen Hessels als sijnde Mennonijt gesint 
25. bij ware woorden in plaets van ede) verklaert ider voor hun selve 
26. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven 
27. gemelt, dewelke alle sijn gelegen in Frieslandt (exempt 
28. Jacob Slasen die wonachtigh is tot Warner in Noord Hollant) 
29. dog alle ingesetenen deser landen en datelike onderdanen 
30. van haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der 
31. Verenigde Nederlanden (uitgenomen alleen Broer Feddrixs 
32. die wonachtigh is tot Veurne in Jutlandt) en dat nu sijn 
33. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip de 
34. Prins Fredrik Hendrik, lang over steven 130¾ voet, wijt binnen sijn 
35. huit 29 voet 5 duim, hol 13 voet 4 duim, hoog ‘t verdek 5 voet 
36. 6 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
37. pen uit dese landen te seilen nae Arendal in Noorwegen om aldaer 
38. een lading houtwaren in te nemen, en daer mede weder te keren 
39. nae de stadt Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven 
40. sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
41. sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest haer eed 
42. doende comparanten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde 
43. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen 
44. secretaris doen vertekenen, desen 5 october 1715. 
45.  L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
46.   en regeerders der stadt Hindelopen 
47.   voorschreven 
48.   J. Hempenius  

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘42’. 
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[nr. 44, foto 033] 

431 

1. 17162 Reders chedul voor Romke Cornelis 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelopen in Fries: 
3. landt, doen condt een iegelijk die ‘t behoord, certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de hier 
5. nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip ge: 
6. noemt Maria jegenwoordig gevoerd werdende bij schip: 
7. per Romke Cornelis van Hindelopen voornoemt3, naement: 
8. lijk 
9. Ester Tomas voor 3/16 parten, Allert Timens voor 1/8 part, Jelle 
10. Tomas voor 5/64 parten, Simen Hessels voor 3/64 parten, Al: 
11. lert Ippes voor 1/32 part, Lieke Harmens voor 1/32 part 
12. Beits Wiggerts voor 1/32 part, Auke Timens voor 1/32 part 
13. Gerrijt Tijmens voor 1/32 part, Dik Tomas voor 1/32 part 
14. Goike4 Tomas voor 1/32 part, Joltje Jelles voor 1/32 part, en 
15. als curator over Anne Jellis Boer erven voor 1/32 part 
16. Alker Ages voor 1/32 part, Romke Cornelis als gelas: 
17. tigde van Andries Pijtters van Amsterdam voor 
18. 3/32 parten en Jan Reiners tot Amsterdam voor 
19. 1/32 part en Pijtter Onkelboer voor 1/32 part mede van 
20. Amsterdam, en 
21. Rendorp tot Amsterdam voor 1/32 part 
22. en Pijtter Jans Molenaer tot Amsterdam voor 1/64 part 
23. en Jan Bolte tot Amsterdam voor 1/64 part, en hebben 
24. sij comparanten, ider voor hun selve met solemnelen 
25. ede (edoch Ester Tomas, Jelle Tomas, Simen Hessels, Allert 
26. Ippes, Dik Tomas, Goike Tomas, Joltje Jelles, Anne Jellis 
27. Boer erven en Alkert Ages als sijnde van Mennonite gesint: 
28. heit bij ware woorden in plaets van ede) verklaert dat 
29. sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, uitge: 
30. nomen Andries Pijtters, Jan Reinders, Pijtter Onkelboer, Ren: 
31. dorp, Pijtter Jans Molenaer en Jan Bolte tot Amsterdam 
32. en sulxs alle onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Sta: 
33. ten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het ge: 
34. melte fluitschip de Maria sijnde lang over steven 122¾ 
35. voeten, wijt binnen sijn huit 27 voet, hol in ‘t midden 11 
36. voet 14½ 5 duim, ’t verdek hoog als hoog 6 voet 
37. 2½ duim, aen hen comparanten ider voor de portie6 
38. hier boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoerd 
39.        dat 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 In linkermarge. 
3 Dit woord is later boven de regel toegevoegd; hierna doorgehaald: ‘in Frieslant’. 
4 In de linkermarge staat: ‘nb.’. 
5 Hierna doorgehaald: ‘voet’. 
6 Hierna doorgehaald: ‘op’. 
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[vervolg nr. 44, foto 033] 

321  

1. dat het selve fluitschip de Maria het welk op heden 
2. ter Vliestroom is leggende, en bij de voor: 
3. schreven2 Romke Cornelis als schipper gevoerdt 
4. wert voir hun comparanten rekening ballast 
5. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
6. uit dese landen sal seilen naer de Lange Sond in Noor: 
7. wegen, en aldaer voor hun eigen rekening sal 
8. werden beladen met gepermitteerde houtwaren, om 
9. daer mede weder te keren nae de stadt Amsterdam 
10. dat eintelijk sij comparanten tot dato gene de min: 
11. ste ordres of last en bevel gegeven hebben of gedu: 
12. rende dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen den schipper 
13. of iemand anders om iets het minste deses contrarie 
14. te doen of laten geschieden door anderen zoo waerlijk 
15. moest hen eed doen de comparanten God Almachtig 
16. helpen, ’t oirconde deser stede-zegil ter sake hier onder 
17. gedrukt en onser secretaris subcriptie den 20 april 1716 
18. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
19.     geerders der stad Hindelopen 
20.    J. Hempenius 
21. vernieuwt den 10 september3 1716 
22. nader vernieuwt den 15 september4 1717 
23. vernieuwt den 9 julij 17185 

 

[nr. 45, foto 033] 

24. Rolle voor Romke Cornelis 
25. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
26. in Friesland, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi: 
27. ficerende voor de waerheit, dat voor ons gecompa: 
28. reerdt sijn het nae genoemde scheepsvolk te weten 
29. schipper Romke Cornelis 
30. stierman Oene Cornelis beide geboren en wonachtigh 
31. tot Hindelopen 
32. Sjoerd Douwes bootsman geboren en wonachtigh 
33. tot Hemelum 
34. Bernardus Willems timmerman geboren en wonachtig 
35. tot Workum 
36. Tijs Jacobsz kok geboren en wonachtigh tot Hinde: 
37. lopen 
38. Euke Abes geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
39. Gerrijt Gerrijts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
40. Anne6 Hessels wonachtigh7 Hindelopen 
                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘44’. 
2 Hierna doorgehaald: ‘schipper’. 
3 In de tekst staat ‘7ber’; omwille van de leesbaarheid genoteerd als ‘september’. 
4 In de tekst staat ‘7ber’; omwille van de leesbaarheid genoteerd als ‘september’. 
5 De laatste drie regels zijn later, in verschillende handen, toegevoegd. 
6 Hiervoor is de naam ‘Jurjen’ doorgehaald. 
7 Hierna doorgehaald: ‘tot Lubek’. 
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41. Jacob geboren en wonachtigh tot Coudum 
42. Hans smid van Oostriege in Noorwegen 
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[vervolg nr. 45, foto 034] 

451 

1. Jelle Douwes geboren en wonachtigh tot Hemelum 
2. alle de vijv boven gemelte sijnde matrose en 
3. Pijtter Douwes koksmaet geboren en wonachtigh tot 
4. Hindelopen 
5. Euke Simens kajuitwachter geboren en wonachtigh 
6. tot Hindelopen en 
7. Lieuke Pijters coopman, geboren en wonachtigh tot 
8. Hindelopen, en hebben sij comparanten met solemne: 
9. len ede verklaerd, ider voor hun selve dat sij geboren 
10. en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven gemelt 
11. dewelke alle gelegen sijn in Frieslant exempt2 
12. Hans3 smid die wonachtigh is tot4 Oostrige in Noorwegen5 en oversulx 
13. ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen van 
14. Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der 
15. Verenigde Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om 
16. in de gemelte qualiteiten met het fluitschip 
17. de Maria lang over steven 122¾ voeten wijt binnen 
18. sijn huit 27 voet, hol in ‘t midden 11 voet 8½ duim, ‘t 
19. overdek hoog aen hoog 6 voet 2½ duim ballast scheeps 
20. en met gepermitteerde coepmanschappen uit de: 
21. se landen seilen naer de Lange Sond in Noorwegen, 
22. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer 
23. mede weder te keren nae de stad Amsterdam 
24. waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te 
25. sullen quijten, en dat niets dese contrarie sullen trach: 
26. ten te ondernemen. Zoo waerlijk moesten haer com: 
27. paranten God Almachtigh helpen, des ‘t oirconde 
28. deser stede zegil ter sake hier onder gedrukt en 
29. door onsen secretaris vertekent desen 20 april 1716. 
30. L:S:   Ter ordonnantie van de burger : 
31.    meesteren en regeerders der 
32.    stadt Hindelopen 
33.   J. Hempenius 
34. vernieuwt den 8 september 17166 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna is de naam ‘Jurjen’ doorgehaald. 
3 Deze voornaam staat in de linkermarge. 
4 Hierna doorgehaald: ‘Lubek’. 
5 Het fragment ‘Oostrige in Noorwegen’ is later boven de regel toegevoegd. 
6 Deze regel is later toegevoegd. 
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[nr. 46, foto 034] 

331 

1. Reders chedul voor Pijtter Alberts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hindelopen 
3. in Friesland, doen condt een iegelijk die ‘t behoord certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de naegenoem: 
5. de reders en eigenaers in het fluitschip de Jager in de Boomen 
6. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Pijtter Alberts 
7. van Hindelopen in Friesland, namentlijk 
8. Hessel Pijtters voor 1/16 part, Jel Ottes voir 1/48 part, Pijtter 
9. Jelmers weduwe voor 1/48 part, Durk Goikes voor 1/48 part, 
10. Harmen Ages voor 1/96 part, de weduwe van Hylke Ages voor 
11. 1/96 part Auke Tjeerds voor 1/96 part, Pijtter Wibes erven voor 
12. 1/96 part Pijter Alberts2 comparerende uit de naem en 
13. vanwegen Anna Catharina Hinlopen voor 5/48 parten 
14. en Christiaen van Schillebeek voor 1/24 part, en de weduwe 
15. van Jan van Vollenhove voor 1/16 part, en Joannes en Durk 
16. Bontekoning voor 1 /24 part, en de weduwe van Gerbrand Mole: 
17. naer voor 1/24 part, en George de Bruin voor 1/24 part, en 
18. Willem Backes Cornelisz voor 1/24 part, en Everhardus 
19. Switser voor 1/12 en 1/144 parten, en Cornelis Schaep voor 1/144 part 
20. en de Heer Roeters voor 1/144 part, en de Heer Sandbergen voor 1/24 part3, en Claes Arjens 

Sardam 
21. voor 1/32 part, en Pijtter Jansz Molenaer voor 1/64 part, 
22. en Jan en Jacob Bolten voor 1/64 part, en Jasper Bolten 
23. voor 1/48 part, en de weduwe van Laer voor 1/48 part, en 
24. de weduwe van Olphert Jansz Daem voor 1/48 part, en 
25. Durk Veltzen voor 1/48 part, en Barent Leien voor 1/48 
26. part, en Juffrouw Boskers voor 1/24 part, en Martinus Croon 
27. voor 1/48 part, en de advocaet4 Abe Laes5 Lok voor 1/12 part. En hebben 
28. sij comparanten ider voor hun selvs bij waere woorden 
29. in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint, en 
30. Harmen Ages onder ede solemneel verklaert dat 
31. sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslandt 
32. uitgenomen Anna Catharina Hinlopen, Christiaen 
33. van Schillebeek, de weduwe van Jan van Vollenhove 
34. Joannes en Durk Bonteconing, de weduwe van Gerbrand  
35. Molenaer, George d’Bruin, Willem Backer Cornelisz 
36. Everhardus Switser, Cornelis Schaep, Claes Arjens Sar: 
37. dam, Pijtter Jans Molenaer, Jan en Jacob Bolten, 
38. Jasper Bolten, de weduwe van Laer, de weduwe van Ol: 
39. pherdt Jansz Daem, Durk Veltsen en Barent Leijen 
40. Abe Laes Lok advocaet Lok6 uit welker aller naem Hessel Pijtters7 Pijter Alberts8 verklaert 
41. heeft dat sij tot Amsterdam wonachtig sijn, en de 
42. Heer Sandbergen in s Graven Hage, en de Heer Roe: 
                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘46’. 
2 De naam ‘Pijter Alberts’ is later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit: ‘Hessel Pijtters’. 
3 Het fragment ‘en de Heer Sandbergen voor 1/24 part’ is later boven de regel toegevoegd. 
4 Het fragment ‘de advocaet’ is later boven de regel toegevoegd. 
5 De naam ‘Abe Laes’ is omkaderd. 
6 Het fragment ‘Abe Laes Lok advocaet Lok’ is omkaderd en is later in de linkermarge toegevoegd. 
7 De naam ‘Hessel Pijtters’ is omkaderd. 
8 De naam ‘Pijter Alberts’ is later boven de regel toegevoegd. 
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43. ters te Woerden, en Juffrouw Boskers en Martinus Croon 
44. beide tot Haerlem, en oversulx alle sijn onderdanen 
45. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
46. der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 
47. fluitschip de Jager in de Boomen, sijnde lang over 
48. steven 132 voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 9 duim 
49.       hol 
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[vervolg nr. 46, foto 035] 

471 

1. hol in ‘t ruim bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn 
2. uitwatering 13 voet 3½ duim, ’t verdek hoog 6 voet, 
3. aen hen comparanten ider voor de portie hier boven 
4. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het 
5. selve fluitschip de Jager in de Boomen, hetwelk 
6. op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende en bij de 
7. voorschreven Pijtter Alberts als schipper gevoerd wert voor 
8. hun comparanten rekening ballast scheeps met geper: 
9. mitteerde coopmanschappen uit dese landen sal seilen 
10. naer de Lange Sond in Noorwegen en aldaer voor hun 
11. eigen rekening sal worden beladen met gepermitteerde 
12. houtwaren om daer mede wede te keren nae de stadt 
13. Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot dat 
14. gene de minste last en bevel gegeven hebben of gedu: 
15. rende dese voyagie niet geven sullen ‘t sij aen de schipper 
16. of iemant anders om iets het minste desen contrarie 
17. te doen of te laeten geschieden door andere. Zoo waerlijk 
18. moest de eed doende comparanten God Almachtigh helpen 
19. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hieronder ge: 
20. drukt en door onsen secretaris doen vertekenen, desen 12e 
21. meij 1716. 
22. L.S. Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
23.   regeerders der stad Hindelopen 
24.  J. Hempenius 
25. den 22 july 1716 
26. vernieuwt2 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze twee regels in de linkermarge. 
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[nr. 47, foto 035] 

27. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
28. in Frieslant, doen condt een iegelijk die ’t behoord, 
29. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
30. reerd sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
31. schipper Pijtter Alberts, stierman Lobbe Jans beide ge: 
32. boren en wonachtigh tot Hindelopen, Jan Wibes tim: 
33. merman geboren en wonachtigh tot IJlst, Sijmen Dris: 
34. ses bootsman, geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
35.  Jan Eiberts kok geboren en wonachtigh tot Stavoren 
36. Jelle Tjeerds, ondertimmerman1 geboren en wonachtigh tot IJlst, Cornelis 
37. Does2 wonachtigh tot Olderum in Groningerlant,3 Rinse Jans 
38. geboren en wonachtigh tot Leuwarden, Jacob 
39. Pijtters wonachtigh tot Groot Schermer in Noord 
40. Holland, Arend Pijtters geboren en wonachtigh 
41. tot Franequer, Arent Schuite geboren en wonag: 
42. tig tot Swol, Hessel Alberts geboren en wonachtigh 
43. tot Hindelopen, alle de seven bovengemelte sijnde 
44. matrosen, en Albert Heres geboren en wonachtigh 
45. tot Stavoren als jonge, en Dierd Dierds wonachtigh tot4 

  

                                                           
1 Later boven de regel toegevoegd. 
2 De naam ‘Cornelis Does’ is later toegevoegd; verbeterd uit ‘Sijne Sierds’; hierna doorgehaald: ‘geboren en’. 
3 Het fragment ‘Olderum in Groningerlant’ is later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit ‘IJlst’. 
4 De akte is niet afgemaakt. 
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[nr. 48, foto 035] 

341 

1. Scheepsrolle voor Pijtter Alberts 
2. tot Amsterdam als kajuitwagter, en hebben sij com: 
3. paranten gesamentlijk met solemnelen ede verklaert 
4. ider voor hun selve dat sij geboren en wonachtigh 
5. sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke al: 
6. le gelegen sijn in Frieslandt, uitgenomen Jacob Pijters 
7. die wonachtigh is tot Groot Schermer in Noord 
8. Hollandt, Arend Schuite die wonachtigh is tot Swol 
9. in Overijssel en Dierd Dierds die wonachtigh is  
10. tot Amsterdam, en alsoo ingesetenen deser landen 
11. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
12. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, en 
13. dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
14. met het fluitschip de Jager in de Boomen lang over 
15. steven 132 voet wijt binnen sijn huit 29 voet 8 duim 
16. hol in ‘t ruim bij de eerste balk voor ‘t groot luik op 
17. sijn uitwatering 13 voet 3½ duim ’t verdek 6 voeten 
18. ballast scheeps en met gepermitteeerde coopman: 
19. schappen uit dese landen te seilen naer de Lange Sond 
20. in Noorwegen om aldaer een lading houtwaren in te 
21. nemen en daer mede weder te keren nae de stadt  
22. Amsterdam waer omtrent sij alle beloven sig ge: 
23. trouwelijk te sullen quijten en dat niets deses contrarie 
24. sullen tragten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
25. haer eed doende comparanten God Almachtigh helpen 
26. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
27. en door onsen secretaris doen tekenen desen 12 meij 1716 
28. L.S.   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
29.    en regeerders der stad Hindelopen 
30.    J. Hempenius 

 

[nr. 49, foto 035] 

31. Rolle voor Gerrijt Tijmens 
32. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
33. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord 
34. certificerende voor de waerheit dat voor ons 
35. gecompareerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk 
36. te weten schipper Gerrijt Tijmens, stierman Freerk 
37. Eelkes, Lieuwe Reins timmerman, Reiner Uilkes 
38. bootsman alle vier geboren en wonachtigh tot 
39. Hindelopen Douwe Martens kok geboren en wo: 
40. nachtigh tot Stavoren, Cornelis Reins ondertim: 
41. merman geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
42.       Pijtter 

 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘48’. 
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[vervolg nr. 49, foto 036] 

491 

1. Pijtter Annes geboren en wonachtig tot Laexum, Broer 
2. Pijtters geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
3. Teunis Jans wonachtig tot Amsterdam, Pijter Crelis de Boer wonachtigh tot Medenblijk2 

Roelof Daniels 
4. wonachtigh tot Amsterdam,3 Marten Jans geboren 
5. en wonachtigh tot Mackum, Pijtter Wibrens ge: 
6. boren en wonachtigh tot Hindelopen, alle de ses boven 
7. gemelte sijnde matrosen en Tiete Heijes koksmaet 
8. geboren en wonachtigh tot Hindelopen en Nanke He: 
9. rings kajuitwachter geboren en wonachtigh tot Molque: 
10. ren Wibe Tjebbis coopman geboren en wonachtigh tot Hindelopen4 en hebben sij 

gesamentlijke5 comparanten6 met so: 
11. lemnele ede verklaert ider voor hem selvs, dat sij gebo: 
12. ren en wonachtigh sijn op de plaetsen hierboven ge: 
13. melt dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, exempt 
14. Teunis Jansz en Roelof Daniels7 die wonachtigh is8 sijn9 
15. tot Amsterdam en Pijter Crelis de Boer wonachtigh tot Medenblijcq in Noord Hollandt10 en 

dat sij alle sijn ingesetenen deser  
16. landen en datelike onderdanen van haer Hoog: Mogen: 
17. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
18. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
19. met het fluit11 schip de Jonge Hillebrant lang over steven 
20. 130½ voeten wijt 29 voet 3 duim, hol 13 voet 4½ duim 
21. ‘t verdek hoog aen boord 4 voet 10 duim ballast scheeps 
22. en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
23. landen te seilen naar de Lange Sond in Noorwegen, aldaer 
24. een lading houtwaren in te nemen, en daer mede 
25. weder te keren nae de stad Amsterdam, waerom: 
26. trent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
27. en dat niets deser contrarie sullen trachten te ondernemen. 
28. Zoo waerlijk moest haer comparanten God Al: 
29. machtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil 
30. ter sake hier onder gedrukt en door onsen secretaris verte: 
31. kent desen 12 maij 1716 
32. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
33.   en regeerders der stad Hindelopen 
34.    J. Hempenius 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Het fragment ‘Pijter Crelis de Boer wonachtigh tot Medenblijk’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Het fragment ‘Roelof Daniels wonachtigh tot Amsterdam’ is omkaderd. 
4 Het fragment’Wibe Tjebbis coopman geboren en wonachtigh tot Hindelopen’ is later in de linkermarge 
toegevoegd. 
5 Later boven de regel toegevoegd. 
6 Hierna doorgehaald: ‘gesamentlijk’. 
7 Het fragment ‘en Roelof Daniels’ is omkaderd. 
8 Later boven de regel toegevoegd. 
9 Dit woord is later omkaderd. 
10Het fragment: ‘en Pijter Crelis de Boer wonachtigh tot Medenblijcq in Noord Hollandt’ is later in de 
linkermarge toegevoegd. 
11 Later boven de regel toegevoegd. 
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35. Weder vernieut en verandert 
36. met de marginalia den 25 juli 
37. 17161 

  

                                                           
1 De laatste drie regels zijn later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 50, foto 036] 

351 

1. Reders chedul voor Sicke Harmens 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
3. pen in Friesland, doen cond en een iegelijk die ‘t behoord 
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons ge: 
5. compareerd sijn de hier nae genoemde reders en 
6. eigenaers in het fluitschip de Witte Windhondt 
7. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Sicke 
8. Harmens van Hindelopen in Frieslandt nament: 
9. lijk Harmen Sickes voor 5/64 parten, Scholte Sijmens 
10. weduwe voor 1/32 part, Durk en Claes Goikes voor 1/64  
11. part, Simen Broers voor 1/64 part, Sijtje Tijmens 
12. voor 1/64 part, Nanke Jotjes weduwe voor 1/64 part, 
13. Simen Hessels voor 1/64 part, Homme Ippes en Allert 
14. Ottes erven 1/64 part, Intje Wiggerts 1/64 part, Jurjen 
15. Annes erven 1/64 part, Jel Ottes 1/64 part, Heere Simens 
16. erven 1/64 part, de erven van Wibren Sibles 1/64 part2 Sicke Harmens comparerende uit de 
17. naem en van wegen de Heer Pijtter Lakoert 3/32 parten 
18. de Heer Willem Backer Cornelisz 1/6 part, de weduwe 
19. Jan van Vollenhoov 1/16 part, de weduwe van Pijtter 
20. Andries van Stavoren 1/16 part, Nicolaes Waiop 1/16  
21. part, Jacob Fransen erven 3/64 parten, de Heer Rendorp 
22. 1/32 part, Christiaen van Schillebeek 1/32 part,  
23. de Heer Pijtter van Castricum 1/32 part, de erven 
24. van Jan van Hunst 1/32 part, Floris Bonteko: 
25. ning 1/32 part, Gerrijt Aersen Caeskoper 1/32 part 
26. de erven van Theunis Arentsz Sluik 1/32 part, de 
27. Heer van Swedenrijk 1/32 part, de weduwe van Jacob 
28. van Laer 1/32 part, Jan Bonte Coning 1/64 part, Jan 
29. Lufting 1/64 part, Hendrik Valk 1/64 part, en hebben  
30. sij comparanten ider voor hun selven met solemnelen 
31. ede (edoch Scholte Simens weduwe, Durk en Claes Goikes, 
32. Simen Hessels, Homme Ippes en Allert Ottes erven en Intje 
33. Wiggerts, Jel Ottes, Heere Sijmens erven als sijnde 
34. van Mennonite gesintheit bij ware woorden in 
35. in3 plaets van ede verklaert dat sij alle sijn burg: 
36. gers en inwoonders van Frieslandt uitgenomen de 
37. Heer Pijtter Lacoert, de Heer Willem Backer Cornelisz 
38. de weduwe van Jan Vollenhoov, de weduwe van Pijtter 
39. Andries van Stavoren Nicolaes Waiop, Jacob Fransen 
40. erven, de Heer Rendorp, Christiaen van Schillebeek, 
41. de Heer Pijtter van Castricum, de erven van Jan van 
42. Hunst, Floris Bontekoningh, Gerrijt Aersen Caes 
43. koper, de erven van Theunis Aerensz Sluik, de Heer 
44. van Swedenrijk, de weduwe van Jacob van Laer, Jan 
45. Bontekoningh, Jan Luftingh en Hendrik Valk, welke 
46.        alle 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘50’. 
2 Het fragment ‘de erven van Wibren Sibles 1/64 part’ is later boven de regel toegevoegd. 
3 Twee keer het woord ‘in’. 
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[vervolg nr. 50, foto 037] 
511 

1. welke alle wonachtigh sijn in Hollandt, en oversulx alle 
2. onderdanen van haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
3. der Verenigde Nederlanden en dat het gemelte fluitschip 
4. de Witte Windhond sijnde lang over steven 136 voeten 
5. wijt binnen sijn huit 30 voet 1 duim hol in ’t midden 
6. 13 voet 7½ duim, overdek hoog 5 voet 3 duim aen hen 
7. comparanten ider voor de portie hier boven uitgedrukt 
8. in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip 
9. de Witte Windhond het welk op heden ter Vliestroom 
10. reisvaerdig is leggende en bij de voorschreven schipper 
11. Sicke Harmens als schepper gevoerd wert voer hun 
12. comparanten rekening ballast scheeps en met gepermit: 
13. mitteerde coopmanschappen uit dese landen sal 
14. seilen na Made in Noorwegen, en aldaer voor hun 
15. eigen rekening sal werden beladen met gepermit: 
16. teerde houtwaren om daer mede weder te keren 
17. nae de stad Amsterdam. Dat eerstelijk sij comparan 
18. ten tot dato gene de minste last en bevel gegeven hebben 
19. of gedurende dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen een 
20. schipper of iemandt anders om iets het minste desen con 
21. trarie te doen of laten geschieden door andere. Zoo waer: 
22. lijk moest hen eed doende comparanten God Almag: 
23. tigh helpen. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake 
24. hier ondergedrukt en door onsen secretaris dan vertekend 
25. desen 12 meij 1716 
26. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
27.    en regeerders der stad Hindelopen 
28.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 51, foto 037] 

361 

1. Scheepsrolle voor Sicke Harmens 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ‘t behoord  
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
5. reerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper2 Sicke Harmens 
7. stierman Otte Clases, beide geboren en wonachtigh tot Hinlopen 
8. Mevis Clases timmerman, geboren en wonachtig tot Mackum 
9. Hans Jellis bootsman, geboren en wonachtigh tot Molqueren 
10. Sjoerd Joltjes kok, geboren en wonachtigh tot Molqueren 
11. Sipke Jans, ondertimmerman, geboren en wonagtig Bolsward 
12. Jan Arents, geboren en wonachtigh tot Sneek, Jeije Eekes 
13. Eekes,3 geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Sine Idses ge: 
14. boren en wonachtigh tot Molqueren, Sibren Pelgrum wonag: 
15. tig op Texel, Lijkle Pijtters geboren en wonachtigh tot  
16. Harlingen, Mathijs Consales wonachtigh tot Duinker: 
17. ken, Joost Consales wonachtigh tot Duinkerken, alle 
18. de seven bovengemelte sijnde matrosen, Pijtter Jansen, koks 
19. maet, geboren en wonachtigh tot Stavoren, en Claes Ottes 
20. kajuitwagter, geboren en wonachtigh tot Hindelopen. 
21. En hebben sij gesamentlik4 comparanten met solemnelen ede verklaert 
22. ider voor hem selven, dat sij geboren en wonachtigh sijn 
23. op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen 
24. sijn in Frieslandt, exempt Sibren Pelgrum die wonag: 
25. tig is op Texel, en dat sij alle sijn ingesetenen deser lan: 
26. den en datelike onderdanen van haer Hoog Mogende 
27. Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden, 
28. exempt Mathijs Consalis en Joost Consales,5 die wonachtigh sijn6 tot  
29. Duinkerken onder de Heerschappie van sijn Alderchriste: 
30. lijksten Majesteit de Konink van Frankrijk, en dat nu 
31. sijn bescheiden om in de gemelte qualiteit met het7 
32. fluitschip de Witte Windhond, sijnde lang over steven 
33. 136 voeten, wijt binnen sijn huit 30 voet 1 duim, hol in’t 
34. midden 13 voet 7½ duim, ’t verdek hoog 5 voet 3 duim, 
35. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
36. uit dese landen te seilen nae Made in Noorwegen, aldaer 
37. een lading houtwaren in te nemen, en daer mede weder 
38. te keren nae de stad Amsterdam, waar omtrent sij 
39. alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
40. niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen. 
41. Zoo waerlijk moest haer comparanten God Almach: 
42. tigh helpen. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake 
43. hier onder gedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘52’. 
2 Het woord ‘schipper’ staat in de llinkermarge. 
3 Het patroniem ‘Eekes’ is abusievelijk twee keer genoteerd. 
4 Dit woord is later boven de regel toegevoegd. 
5 Het fragment ‘en Joost Consales’ is later boven de regel toegevoegd. 
6 Verbeterd uit ‘is’. 
7 Hierna doorgehaald: ‘schip’. 
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44. 12 meij 1716 
45. L.S.  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
46.   en regeerders der stad Hindelopen 
47.   J. Hempenius 
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[nr. 52, foto 038] 

531 

1. vernieut den 29 juli 17162 
2. Reders chedul voor Jeije Jeijes  
3. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
4. in Frieslant, doen condt een iegelijk die ‘t behoord certificeren: 
5. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn de hier 
6. nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip het Witte  
7. Radt van Avondtuir, jegenwoordig gevoerd werdende bij  
8. schipper Jeije Jeijes van Hindelopen in Frieslandt, namentlik 
9. Jacob Romkes Braem voor 5/48 parten, Ytke Jellis Jellema voor 
10. 1/12 parten, Reijer Arjens Mahuj voor 1/24 part, Reiner Clasen 
11. Fontein voor 1/24 part, Durk Sickes voor 1/24 part, Jacob Meiles 
12. erven voor 1/24 part, Hubert Clasen Braem weduwe voor 1/24 part 
13. Djuke Pijtters voor 1/24 part, Arjens Aises Mahuj voor 1/24 part 
14. Goitjen Clases Braem voor 1/48 part, Claes Goitjes Braem 
15. voor 1/96 part, Simen Joannes Stinstra voor 1/96 part, Hes: 
16. sel Pijtters voor 1/48 part, Rinke Jeijes voor 1/48 part, Gerbrand 
17. Ippes weduwe voor 1/48 part, Jeije Jeijes voor 1/48 part, en mede 
18. comparerende voor de Heer Pijtter Lakoert van Voort 
19. voor 1/8 part, de Heer Willem Backer Cornelis voor 1/24 part 
20. mevrouw Legilon voor 1/12 part, Claes van Loenen voor 1/16 
21. part, Andries Pijtters van Stavoren voor 1/24 part, Cornelis van  
22. Grieken voor 1/24 part. En hebben sij comparanten ider voor hun 
23. selven met ware ware3 woorden in plaets van ede, als sijnde 
24. Mennonijt gesint, verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
25. ders van Frieslandt, uitgenomen de Heer Pijtter Lacoert van  
26. Voort, de Heer Willem Backer Cornelis, mevrouw Legilon,  
27. Claes van Loenen, Andries Pijtters van Stavoren, Cornelis van 
28. Grieken, welke alle wonachtigh sijn in Hollandt en 
29. oversulx alle onderdanen van haer Hoog Mogende Heeren 
30. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het  
31. gemelte fluitschip het Witte Radt van Avondtuir, sijnde 
32. lang over steven 125¾4 voeten, wijt binnen sijn huit … 
33. hol in’t midden … ‘t verdek hoog …5 aen hen  
34. comparanten ider voor de portie hier boven uitgedrukt  
35. in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip  
36. het Witte Radt van Avondtuir het welk op heden ter Vlie- 
37. stroom reisvaerdig is leggende en bij de voorschreven schipper 
38. Jeije Jeijes als schipper gevoerd wert voor hun comparan- 
39. ten rekening, ballast scheeps en met gepermitteerde coop: 
40. manschappen uit dese landen sal seilen naer Made in Noor: 
41. wegen, en aldaer voor hun eigen rekening sal werden beladen met  
42. gepermitteerde houtwaren, om daer mede weder te keren naer de  
43. stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot dato gene  
44. de minste last en bevel gegeven hebben of gedurende dese  
45. voijagie niet geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders,  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze twee regels staan in de linkermarge. 
3 Het woord ‘ware’ is twee keer opgeschreven. 
4 De cijfers zijn later met andere inkt op een stippellijn geschreven. 
5 De maten zijn niet ingevuld. 
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46. om iets het minste desen contrarie te doen of laten geschieden 
47. door andere. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier  
48. ondergedrukt, en door onsen secretaris doen vertekenen desen 12 maij 
49. 1716 
50. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders  
51.    der stad Hindelopen 
52.    J. Hempenius 
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[nr. 53, foto 038] 

371 

1. Scheeps rolle voor Jeije Jeijes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
3. landt, doen condt een iegelijk die ‘t behoord certificerende  
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn het nae 
5. genoemde scheeps volk, te weten schipper Jeije Jeijes 
6. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, stierman Heije 
7. Boins, geboren en wonachtigh tot Molqueren, Simen  
8. Grettes timmerman, geboren en wonagtig tot Hindelopen, Tjeerd 
9. Lieukes bootsman, geboren en wonachtigh tot Molqueren, Sibe 
10. Sibes kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Wiggerd 
11. Grettes ondertimmerman, geboren en wonachtig tot Hindelopen 
12. Laes Wijpkes geboren tot Woudsend en wonachtigh tot Hindelopen, Jarig 
13. Pijtters, geboren en wonachtigh tot Molqueren, Pijtter Nankes geboren en 
14. wonachtigh tot Molqueren, Tobias Caspers, geboren en wonachtigh tot 
15. Hinlopen, Heije Heijes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, alle 
16. de vijv boven gemelte sijnde matrosen, en Teunis Heres koks- 
17. maet, geboren en wonachtigh tot Hindelopen en Cornelis 
18. Jans kajuitwagter geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
19. en hebben sij gesamentlike comparanten bij ware woorden  
20. in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint verklaert  
21. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier  
22. boven gemelt de welke alle gelegen sijn in Fries- 
23. landt en alsoo ingesetenen deser landen en datelike onder- 
24. danen van haer Hoog Mogende Heeren Staten Generaal 
25. der Verenigde Nederlanden en dat nu sijn beschei: 
26. den om in de gemelte qualiteiten met het fluit: 
27. schip het Witte Radt van Avondtuir, het welk tegen: 
28. woordig reisvaerdig ter Vlie stroom is leggende, sijnde 
53. lang over steven …, wijdt binnen sijn huit … 
54. hol in’t midden … ’t verdek hoog …2 
55. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman- 
56. schappen uit dese landen te seilen naer Made in Noer- 
57. wegen, aldaer een lading houtwaren in te nemen en 
29. daar mede weder te keren naer de stad Amsterdam,  
30. waer omtrent sij alle beloven sig getrouwe: 
31. lijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
32. sullen trachten te ondernemen. Des ’t oircon: 
33. de deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en 
34. door onsen secretaris doen vertekenen3 desen den  
35. 12 meij 1716 
36. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en  
37.    regeerders der stad Hindelopen  
38.    J. Hempenius 
39. weder vernieut den 29 juli 1716 

  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘54’. 
2 De maten van het schip zijn niet ingevuld. 
3 Later gewijzigd in ‘vertekent’. 
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[nr. 54, foto 039] 

551 

1. Scheeps Rolle voor Broer Jans 
2. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hindelopen  
3. in Friesland2 doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor 
4. de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn het hier nae 
5. genoemde scheepsvolk3 te weten 
6. schipper Broer Jans 
7. stierman Fonger Hittes 
8. Sjoerd Tietes Timmerman, alle geboren en wonende tot Hin: 
9. delopen, Tijtje Piers bootsman, geboren en wonachtigh 
10. tot Coudum, Hendrik Douwes kok, geboren en wonach: 
11. tigh tot Stavoren, Jacob Gatses geboren en wonachig tot Mackum, Daniel Samuels 

wonachtigh tot Emden,4 Jacob Pijters wonachtig op Vlielandt 
12. Gerbrand Jillesz wonachtigh op Vlielandt,5 Gerrijt 
13. Jans geboren en wonachtigh tot Stavoren, Sipke Haijes 
14. geboren en wonachtigh tot Stavoren, Ige Iges geboren en 
15. wonachtigh tot Hindelopen, Simen Fongers geboren en 
16. wonachtigh tot Hindelopen, Lieuke Hessels geboren en 
17. wonachtigh tot Hindelopen, alle de seven bovengemelte 
18. sijnde matrosen, Jacob Andries koksmaet, geboren en 
19. wonachtigh tot Hindelopen, Sierd Broers kajuitwagter 
20. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Sipke Tjeerds Coopman, geboren en wonagtigh tot 

Hindelopen.6 En hebben sij 
21. comparanten gesamentlijk bij ware woorden in plaets van 
22. ede, als sijnde mennonijt gesint, verklaert ider voor hun 
23. selve, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen 
24. hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
25. Frieslandt, exempt Jacob Pijtters en Gerbrand Jilles 
26. die beide wonachtigh sijn op Vlielandt,7 en alsoo inge 
27. setenen deser landen en datelike onderdanen van Haer 
28. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
29. Nederlanden, exempt Daniel Samuels die tot Emden wonagtig is,8 en dat nu sijn bescheiden 

om in de gemelte qua: 
30. liteiten met het fluitschip de Vergulde Kijvijt lang over 
31. steven 129¾ voeten, wijt binnen sijn huit 29 voet, hol in ’t ruim 
32. bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
33. 13¼ voet, hoog aen boord 4 voet 9 duim, de stuirplegt 
34. hoog aen boord 7 ½ voet, alle Amsterdammer voeten, bal: 
35. last scheeps en gepermitteerde coopmanschappen 
36. uit dese landen te seilen, naer de Lange Sond in Noorwegen 
37. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer mede 
38. weder te keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent 
39. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Toegevoegd in linkermarge: ‘in Friesland’. 
3 Later boven de regel toegevoegd; doorgehaald: ‘reders en eigenaers in het fluitschip’. 
4 Toegevoegd in linkermarge: ‘Jacob Gatses’ t/m ‘Emden’. 
5 De tekst ‘Jacob Pijters’ t/m ‘Vlielandt’ is omkaderd. 
6 De tekst ‘Sipke’ t/m ‘Hindelopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
7 De tekst ‘exempt’ t/m ‘Vlielandt’ is omkaderd. 
8 De tekst ‘exempt’ t/m ‘is’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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40. niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen, des 
41. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
42. en door onsen secretaris doen vertekenen desen 12 meij 1716 
43.   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
44.   geerders der stad Hindelopen 
45.   J. Hempenius 
46. Desen weder nae de marginalia weder vernieut den 25 juli 17161 
 
.  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 55, foto 039] 

561 

47. Reders chedul voor Jan Broers 
48. Wij burgermeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
49. in Frieslandt doen [cond] een ygelijk die ’t behoord, certifi: 
50. cerende voor de waerheit, dat voor ons gecom: 
51. pareerdt sijn de hier naegenoemde reders en 
52. eigenaers in het fluitschip de Jonge Durk jegenwoor: 
53. dig gevoerd werdende bij schipper Jan Broers 
54. van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
55. Broer Jans voor 1/24 part, Alberd Jans voor 1/48 part 
56. Durk Reiniers voor 1/64 part, Durk en Claes Hinlopen 
57. voor 1/48 part, Taike Broers voor 1/64 part, Tjeerd Heres 
58. voor hem selvs en de verdere erven van Here Si: 
59. mens te samen voor 1/32 part, Wiggerd Douwes voor 
60. 1/64 part, Jan Broers comparerende uit de naem: 
61. e van wegen Christiaen van Schillebeek voor 1/24 part, 
62. en Frans Overzee voor 1/24 part, en de weduwe van Stavoren 
63. voor 1/16 part, en Pijtter Onkelboer voor 1/24 part, en 
64. Harmannus van Santen voor 1/24 part en Georgius 
65. Colonius voor 1/24 part, en Hendrik Leopold voor 1/48 part 
66. en Nicolaes Molenaer voor 3/64 parten, en Jan Reinders 
67. voor 1/32 part, en Cornelis Sette voor 1/32 part, en  
68. Cornelis van Grieken voor 1/64 part, en Jan Mor2 d’jonge 
69. voor 1/32 part, en Jan Overzee voor 1/48 part, en 
70. Jan Kerkhof voor 1/48 part, en de Heer Rendorp voor 
71. 1/32 part, en George d’Bruin voor 1/32 part, en Claes 
72. Swaen voor 1/48 part, en Jan Baptiste van Ceulen voor 
73. 1/48 part, en de weduwe Marselus van Ceulen voor 1/64 part, 
74. en Gerrijt Colonius voor 1/32 part, en Huibert Aclitebergen 
75. voor 1/64 part, en Claes Simens van Leuwarden voor 
76. 1/64 part, en Roelof Hendriksen voor 1/64 part, en Joan 
77. nes d’ jonge voor 1/64 part, en Pijtter en Titus Lijnslager 
78. voor 1/64 part, en Hendrik Harjes voor 1/64 part, en 
79. Hendrik d’Hamvel voor 1/64 part, en Cornelis Andriese 
80. voor 1/32 part, en Paulus Leynkhorst voor 1/64 part, 
81. en Marten Mels voor 1/48 part, en Willem van Via 
82. nen voor 1/48 part. En hebben sij comparanten ider 
83. voor hun selve met ware woorden in plaets van 
84. ede, als sijnde Mennonijt gesint, verklaert dat 
85. sij alle sijn burgers en inwoonders van Friesland 
86. uitgenomen Christiaen van Schillebeek 
87. Frans Overzee, de weduwe van Stavoren, Pijter Onkelboer 

  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘56’. 
2 Verbeterd uit ‘Mod’. 
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[vervolg nr. 55, foto 040] 

571 

1. Harmannus van Santen, Georgius Colonius, Hendrik Leopold, 
2. Nicolaes Molenaer, Jan Reindertsz, Cornelis Sette, Cornelis 
3. van Grieken, Jan Mor d’jonge, Jan Overzee, Jan Kerkhoff,  
4. de Heer Rendorp, Georg d’Bruin, Claes Swaen, Jan Baptista 
5. van Ceulen, de weduwe Marselus van Ceulen, Gerrijt Colonius 
6. Huibert Aclitebergen, Claes Simens van Leuwarden 
7. Roelof Hendriksen, Joannes d’Jong, Pijtter en Titus Lijn: 
8. slager, Hendrik Harjes, Hendrik d’Hamvel, Cornelis An: 
9. driese, Marten Mels en Willem van Viane, wegens wel: 
10. ke Jan Broers (bij ware woorden (als mede sijnde Menno: 
11. nijt gesint) in plaets van ede) verklaert heeft dat deselve 
12. wonachtigh sijn in Hollandt, en oversulxs alle onderda: 
13. nen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
14. der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte fluit: 
15. schip de Jonge Durk sijnde lang over steven 135½ voeten 
16. wijt binnen sijn huit 30 voet 2 duim hol in ’t ruim bij 
17. de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13 voet 
18. 8 duim hoogh aen boordt 6 voet 2 duim, 2 aen hen 
19. comparanten ider voor de portie hierboven uitgedrukt in 
20. ware eigendom toebehoord, dat hetselve fluitschip de Jonge 
21. Durk hetwelk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is 
22. leggende en bij de voerschreven schipper Jan Broers als schip: 
23. per gevoerd wert, voor hun comparanten rekeningh 
24. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
25. uit dese landen sal seilen naer de Lange Sond in Noorwegen 
26. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden beladen met 
27. gepermitteerde houtwaren om daer mede weder te keren 
28. nae de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten 
29. tot dato gene de minste last en bevel gegeven hebben 
30. of gedurende dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen de  
31. schipper of iemand anders om iets het minste desen con: 
32. trarie te doen of laten geschieden door andere. Des ’t oircon: 
33. de deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en 
34. door onsen secetaris doen vertekenen desen 13 meij 1716. 
35. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
36.    en regeerders der stad Hindelopen 
37.    J. Hempenius 
38. vernieut den 28 juli 17163 
 

  

                                                           
1 In linkermarge 
2 De maten van het schip zijn later ingevuld. 
3 In linkermarge. 
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[nr. 56, foto 040] 

391 

1. Scheeps rolle voor Jan Broers 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in  
3. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificeren: 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn 
5. het naegenoemde scheepsvolk te weten schipper Jan 
6. Broers, stierman Sierd Annis , Auke Jolles bootsman 
7. alle drie geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Wopke 
8. Sjoerdts timmerman geboren en wonachtigh tot Workum 
9. Sjoerd Annes kok geboren en wonachtigh tot Hindelopen 2, Hidde Hiddes kok, Durk Durks3 
10. Pijter Abrams ondertimmerman geboren en wonachtigh 
11. tot Workum, Hidde Hiddes kok geboren en wonachtigh tot Hinlopen4, Sierd Tomas geboren 

en wonachtigh tot Workum, Willem Baukes geboren en wonachtigh tot Gaast, Freerk Intjes 
wonachtigh in Oost Friesland, Haring Annes geboren en wonachtigh tot Mackum, Simen 
Douwes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Freerk Hiddes geboren en wonachtigh tot 
Hindelopen 5 Hans Hendrixs geboren en wonachtig op ‘t 

12. Herenfeen, Jan Heinses wonachtig tot Huisum, Wil= 
13. lem Sjuwerts geboren en wonachtigh tot Workum 
14. Jarig Heres geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Claes 
15. Annes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, alle de  
16. ses boven gemelte sijnde matrosen, Luitje Rinwers 6 
17. koksmaet geboren en wonachtig tot Hindelopen 
18. En hebben sij comparanten gesamentlijk met ware 
19. woorden in plaets van ede als sijnde Mennonijt 
20. gesint, verklaert ider voor hun selve, dat sij geboren 
21. en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven ge: 
22. melt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, en 
23. alsoo ingesetenen deser landen en datelike onderda: 
24. nen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
25. der Verenigde Nederlanden, exempt Jan Heinsen 
26. die wonachtigh is tot Huisum7 Freerk Intjes die uit Oost Friesland is8 en dat nu sijn be: 
27. scheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
28. fluitschip de Jonge Durk lang over steven 135½ voet 
29. ten, wijt binnen sijn huit 30 voet 2 duim, hol in ‘t 
30. ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
31. uitwatering 13 voet 8 duim, hoog aen boordt 
32. 6 voet 2 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde 
33. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer de 
34. Lange Sond in Noorwegen, aldaer een lading hout  
35. waren in te nemen en daer mede weder te keren naer de 
36. stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven 
37. sig getrouwelijk te sullen quijten en dat niets desen 
38. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ’t oir: 
                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘58’. 
2 Boven de regel toegevoegd, verbeterd uit ‘Coudum’. 
3 De tekst ‘Hidde’ t/m ‘Durks’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 De tekst ‘Hidde’ t/m ‘Hinlopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 De tekst ‘Sierd’ t/m ‘Hindelopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
6 Boven de regel later toegevoegd; doorgehaald ‘Hendrix’. 
7 De tekst ‘Jan’ t/m ‘Huisum’ is omkaderd. 
8 De tekst ‘Freerk’ t/m ‘is’ is later in de linkermarge toegevoegd. 



117 

39. conde deser stede segel ter sake hier ondergedrukt 
40. en door onsen secretaris doen vertekenen desen 13 meij 1716 
41. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
42.   ders der stad Hindelopen 
43.   J. Hempenius 
44. vernieut den 28 juli 1716 en nae de marginalia verandert 1 

 
  

                                                           
1 Deze regel is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 57, foto 041] 

591 

1. Reders chedul voor Wibrand Lieukes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificeren 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de 
5. hier nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip 
6. de Vreedsame Christina jegenwoordig gevoerd werdende 
7. bij schipper Wibrand Lieukes van Hindelopen in Frieslandt, na: 
8. mentlijk, Hessel Pijtters voor 1/48 part, Dominicus Goltzius2 
9. voor 1/48 part, Wiggerd Douwes voor 1/48 part, Eelke Reiners 
10. voor 1/48 part, Wibrand Lieukes voor 1/24 part, en mede com: 
11. pareerde wegens de Heer Pytter Lacoert van Voort tot 
12. Leiden voor 1/8 part, en de Heer Willem Cornelis Backer 
13. voor 1/12 part, en Christina Backer voor 1/12 part3 en de Heer Schillebeek voor 1/24 part en 

de erven van Juffrouw Lijnslager voor 1/12 part4 en 
14. Frans Overzeë voor 1/16 part, en Jasper Bolten voor 1/24 part 
15. en de weduwe van Christiaen Scholten voor 1/24 part, en de weduwe 
16. van Meulenaer voor 1/24 part, en Pijtter van Biedt voor 1/48 
17. part, en de Heer Castricum voor 1/48 part, en Claes Simens 
18. voor 1/48 part, en de weduwe van Vollenhoov voor 1/48 part, en 
19. Pijtter Onkelboer voor 1/48 part, en de weduwe van Laer voor 1/48 part 
20. en Jan van Markt voor 1/48 part, en Jan Langerak voor  
21. 1/48 part, en de erven van La Fonteine voor 1/48 part, en de 
22. erven van van de Veeke voor 1/24 part, en de erven van Juffrouw Bos: 
23. kers voor 1/48 part, en de Heer Albertus Ploos tot Muiden 
24. voor 1/48 part, en hebben sij comparanten ider voor hun 
25. selve met solemnelen ede, jedoch Hessel Pijtters, Wiggerd 
26. Douwes en Eelke Reiners erven sijnde van Mennonite gesint 
27. heit bij ware woorden in plaets van ede verklaart dat sij alle 
28. sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, uitgenomen de 
29. Heer Pijter Lacoert van Voort, de Heer Willem Cornelis Bac: 
30. ker, Christina Backer, de erven5 van Juffrouw Lijnslager, de Heer6 
31. Schillebeek, Frans7 Overzee, Jasper Bolten, de weduwe van 
32. Christiaen Scholten, de weduwe van Meulenaer, Pijtter van 
33. Biedt, de Heer Castricum, Claes Simens, de weduwe van Vollen: 
34. Hoov, Pijtter Onkelboer, de weduwe van Laer, Jan van Markt,  
35. Jan Langerak, de erven van La Fonteine, de erven van 
36. van de Veeke, de erven van Juffrouw Boskers, en de Heer Alber: 
37. tus Ploos, uit wiens naem Wibrandt Lieukes verklaert 
38. heeft dat deselve wonachtigh sijn in Hollandt en over 
39. sulx alle onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren Sta: 
40. ten Generael der Verenigde Nederlanden en dat het gemelte 
41. fluitschip de Vreedsame Christina sijnde lang over steven 
42. 131¼ voeten, wijt binen sijn huit 29 voet 6 duim 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Predikant te Hindeloopen 1684-1719 (NNBW). 
3 De tekst ‘en Christina’ t/m ‘part’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 De tekst ‘en de erven’ t/m ‘part’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 Boven dit woord staat ‘2’. 
6 Boven dit woord staat ‘1’. 
7 Boven deze naam staat ‘3’. 
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43. hol in ‘t midden 13 voet 6 duim, ’t verdek hoog 5 voet 
44. 1 duim aen hen comparanten ijder voor de portie hier 
45. boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het 
46. selve fluitschip de Vreedsame Christina het welk op 
47. heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende en bij de voorschreven 
48. schipper Wibrand Lieukes als schipper gevoerd wert 
49.        voor 
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[vervolg nr. 57, foto 041] 

401 

1. voor hun comparanten rekening, ballast scheeps en met  
2. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen sal 
3. seilen naer de Krook-stadt in Noorwegen en aldaer voor 
4. hun eigen rekeninge sal werden beladen met gepermit: 
5. teerde houtwaren om daer mede weder te keren nae de 
6. stadt Amsterdam, dat eintelijk sij comparanten tot dato 
7. gene de minste last en bevel gegeven hebben of gedurende 
8. dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen de schipper of ie: 
9. mandt anders om iets het minste deser contrarie te doen 
10. of laten geschieden door andere. Zoo waerlijk moest hen 
11. eed doende comparanten God Almachtigh helpen. Des 
12. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
13. en door onsen secretaris vertekent desen 13 meij 1716. 
14. vernieut den 30 julij 17162 
15. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
16.    geerders der stad Hindelopen 
17.    J. Hempenius 

 

[nr. 58, foto 041] 

18. Scheeps rolle voor Wibrandt Lieukes 
19. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
20. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoordt 
21. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
22. reedt sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten 
23. schipper Wibrandt Lieukes, stierman Jelle Jans beide 
24. geboren en wonachtig tot Hindelopen, Cornelis Hessels bootsman 
25. wonachtigh tot Hindelopen, Willem Jacobs kok, geboren 
26. en wonachtigh tot Harlingen, Atte Hartmans tim: 
27. merman geboren en wonachtigh tot Woudsend, Jacob 
28. Tjebbes geboren en wonachtigh tot Harlingen, Alberdt 
29. Jans geboren en wonachtigh tot Harlingen, Jelle 
30. Tjebbes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Pijter 
31. Rombolt, Andrijs Devre en Jan Martens dese drie 
32. wonachtigh tot Ostende , en de ses bovengemelte 
33. sijnde matrosen, Ulbe Lammerts geboren en wonachtigh 
34. tot Hindelopen, Jacob Willems geboren en wonach: 
35. tigh tot Harlingen beide koksmaets, en Jappe Freerks 
36. geboren en wonachtigh tot Hindelopen kajuitwagter 
37. en Pijtter Wibrens geboren en wonachtigh tot Hin: 
38. delopen voluntair, en hebben sij comparanten gesamentlijk 
39. met solemnelen ede verklaart ider voor sich selve, dat 
40. sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hierboven 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘60’. 
2 In linkermarge. 
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41. gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, en 
42. alsoo datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
43. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 
44. uitgenomen Pijtter Rombolt, Andrijs Devre en Jan Mar: 
45. tens, die wonachtigh sijn tot Ostende en dat nu sijn bescheiden 
46. om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip de 
47. Vreedsame Christina lang over steven 131¼ voeten wijdt binnen 
48. sijn huit 29 voet 6 duim, hol in midden 13 voet 6 duim 
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[vervolg nr. 58, foto 042] 

611 

1. ’t verdek hoog 5 voet 1 duim, ballast scheeps en met 
2. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 
3. naer Krook-stadt in Noorwegen en aldaer een lading hout- 
4. waren in te nemen om daermede weder te keren naer de stad 
5. Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven sig getrouwe: 
6. lijk te sullen quijten en dat niets deses contrarie sullen trachten 
7. te ondernemen. Zoo waerlijk mocht haer eed doende com: 
8. paranten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser 
9. stede zegel ter sake hier ondergedrukt en door onsen secre: 
10. taris vertekent desen 13 meij 1716 
11. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
12.    ders der stad Hindelopen 
13.    J. Hempenius 
14. vernieuwt den 30 juli 17162 

 

[nr. 59, foto 042] 

15. Reders chedul voor Allert Pibes 
16. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
17. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificeren: 
18. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn de 
19. hier nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de 
20. Hoop, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Allert 
21. Pibes van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk Durk en 
22. Claes Hinlopen voor 1/24 part, Romke Cornelis voor 1/48 part, 
23. Piter Pibes d’Jonge voor 1/48 part, Hein Sierds voor 1/64 part, 
24. Allert Pibes voor 1/16 en 1/96 part, en mede comparerende we: 
25. gens Gerrijt Colonius voor 1/8 part, en Jan Reinders voor 1/32 part 
26. en Jan Langerak voor 5/48 parten, en Claes Arjes Sardam voor 
27. 1/48 part, en Jan Kerkhoff Smidt voor 1/96 part, en de weduwe 
28. Korn voor 1/48 part, en Gerrijt Otting voor 1/48 part, en Jan Baptiste 
29. van Ceulen voor 1/32 part, en Jan ten Have voor 1/48 part, en 
30. Gerrijt vande Rijp voor 1/48 part, en Jacob Vosterman voor 1/16 
31. part, en Hendrik Willink voor 1/32 part, en Jan Schreder voor 
32. 1/48 part, en de weduwe van Lourens Willingh voor 1/48 part, 
33. en Pijtter en Titus Lijnslager voor 1/64 part, en Jan vande Velde 
34. voor 1/48 part, en Pijtter Mentingh voor 1/16 part, en Michel 
35. Hausel voor 1/12 part, en Jan Burcher voor 1/16 part, en Jan 
36. en Durk Bonteconingh voor 1/24 part, en hebben sij comparan: 
37. ten ider voor hun selv met ware woorden in plaets van ede 
38. als sijnde Mennonijt gesint, doch Romke Cornelis onder ede 
39. solemneel verklaart dat sij alle sijn burgers en inwoonders 
40. van Frieslandt, uitgenomen Gerrijt Colonius, Jan Reinders, 
41. Jan Langerak, Claes Arjes Sardam, Jan Kerkhof Smidt 
42. de weduwe van Gerrijt Ottingh, Jan Baptist van Ceulen, Jan ten 
43. Have, Gerrijt vande Rijp, Jacob Vosterman, Hendrik Willingh 
44. Jan Schreder, de weduwe van Lourens Willingh, Pijtter en 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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45. Titus Lijnslager, Jan vande Velde, Pijtter Mentingh, Michel 
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[vervolg nr. 59, foto 042] 

411 

1. Hansel, Jan Burcher, Jan en Durk Bonteconingh, we: 
2. gens welke Allert Pibes verklaert dat wonachtigh sijn 
3. in Hollandt, en oversulx alle sijn onderdanen van Haer 
4. Hoog: Mogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlan: 
5. den, en dat het gemelte fluitschip de Hoop sijnde 
6. lang over steven 1332 voet wijt 293 voet 44 duim hol in ‘t 
7. ruim bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn uitwa: 
8. teringh 13 voet 05 duim, hoog aen boord 96 voet 2 duim 
9. aen hen comparanten ider voor de portie hier boven 
10. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het 
11. selve fluitschip d’Hoop, het welk op heden ter Vlie 
12. stroom reisvaerdig is leggende en bij de voorschreven schip: 
13. per Allert Pibes als schipper gevoerd wert, voor hun 
14. comparanten rekening ballast scheeps en met geper: 
15. mitteerde coopmanschappen uit dese landen sal sei: 
16. len naer Noorwegen en aldaer voor hun eigen rekening sal wer: 
17. den beladen met gepermitteerde houtwaren om daer mede 
18. weder te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij 
19. comparanten tot dato gene de minste last en bevel 
20. gegeven hebben of gedurende dese voijagie niet geven 
21. sullen ’t sij aen de schipper of iemandt anders om iets 
22. het minste deses contrarie te doen of laten geschieden 
23. door andere. Zoo waerlijk moest de eed doende comp: 
24. parrant God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser 
25. stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen 
26. secretaris vertekent desen 13 meij 1716 
27. vernieut desen 3 augustus 17167 
28. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
29.     regeerders der stad Hindelopen 
30.    J. Hempenius 

 

[nr. 60, foto 042] 

31. Scheepsrolle voor Allert Pibes 
32. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
33. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord cert: 
34. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
35. reerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten 
36. schipper Allert Pibes, stierman Douwe Bouwens beide 
37. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Doede Jans tim 
38. merman geboren en wonachtigh tot Workum, Otte 
39. Douwes bootsman geboren en wonachtigh tot Molque: 
40. ren, Gerrijt Bernardus kok geboren en wonachtigh 
                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘62’. 
2 Verbeterd uit ‘132¼’. 
3 Verbeterd uit ‘28’. 
4 Verbeterd uit ‘8’? 
5 Verbeterd uit ‘8’. 
6 Verbeterd uit ‘6’. 
7 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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41. tot Stavoren, Pijtter Aukes ondertimmerman geboren 
42. en wonachtigh tot Workum, Uilke Jans geboren en wo: 
43. nachtigh tot Hemelum, Nolke Uilkes geboren en wo 
44. nachtigh op Hogeburgen, Mijnke Gerrijts wonachtigh 
45. tot Schagen in Noordhollandt, Reiner Heyes geboren en 
46.        wonachtigh 
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[vervolg nr. 60, foto 043] 

631 

1. wonachtigh tot Hindelopen, Hendrik Ages geboren en wonag: 
2. tig tot Bakhuisen, Age Claeses geboren en wonachtigh tot 
3. Willingen Gz.,2 Jan Hendriks geboren en wonachtigh tot 
4. Warns, Claes Heimbertsen van Vlielandt, Teunis Arjens, Durk Lourens beide van Amsterdam, 

Cornelis Cornelis uit het Furstendom Holstein, Pijter Caestens uit het Furstendom Holstein3 
alle de ses boven gemelte sijnde matrosen 

5. Intje Annis koksmaet geboren en wonachtigh tot He: 
6. melum, Obe Sipkes kajuitwagter geboren en wonachtigh 
7. tot Warns, en hebben sij comparanten gesamentlik4 bij ware woorden 
8. in plaets van ede als sijnde Mennonijt gesint ider 
9. voor hun selve5 verklaert6 dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
10. plaetsen hier boven gemelt dewelke alle gelegen 
11. sijn in Frieslandt, exempt Claes Heimbertsen die van Vlielandt [is] en Teunis Arjens, Durk 

Lourens van Amsterdam,7 Mijnke Gerrijts die wonag 
12. tig is tot Schagen in Noord Hollandt8 doch alle inge: 
13. setenen deser landen en datelike onderdanen van Haer 
14. Hoog: Mogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Ne: 
15. derlanden behalve Cornelis Cornelis en Pijter Carstens9 die uit het Furstendom Holstein sijn10 

en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
16. qualiteiten met het fluitschip de Hoop sijnde lang 
17. over steven 133 voet, wijt 29 voet 9 duim hol in ’t ruim 
18. bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
19. 13 voet 0 duim, hoog aen boord 5 voet 2 duim, ballast 
20. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
21. uit dese landen te seilen naer Noorwegen om aldaer 
22. een lading houtwaren in te nemen en daer mede 
23. weder te keren naer de stad Amsterdam, waeromtrent 
24. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
25. en dat niets deses contrarie sullen tragten te ondernemen 
26. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
27. en door onsen secretaris vertekent desen 13 meij 1716 
28.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
29.   ders der stad Hindelopen 
30.   J. Hempenius  
31. vernieut den 3 augusti 1716.11 
 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 De tekst ‘wonachtig tot Hindelopen’ t/m ‘Willingen Gz.’ is omkaderd. 
3 De tekst ‘Claes Heimbertsen’ t/m ‘Holstein’ is later onderaan de pagina toegevoegd. 
4 Boven de regel later toegevoegd. 
5 De tekst ‘ider’ t/m ‘selve’ is omkaderd. 
6 In de linkermarge: ‘verklaert’. 
7 In de linkermarge later toegevoegd: ‘Claes Heimbertsen’ t/m ‘Amsterdam’. 
8 De tekst ‘Mijnke’ t/m ‘Hollandt’ is omkaderd. 
9 Boven de regel later toegevoegd: ‘behalve’ t/m ‘Carstens’. 
10 In de linkermarge: ‘die uit het Furstendom Holstein sijn’. 
11 In linkermarge. 
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[nr. 61, foto 043] 

421 

1. Reders Chedul voor Dries Timens 
2. Wij burgemeesters en regeerders der stadt Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifi: 
4. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd  
5. sijn de hier naegenoemde reders en eigenaers in het 
6. fluitschip ’t Radt van Avontuir, jegenwoordig gevoerd 
7. werdende bij schipper Dries Timens van Hindelopen 
8. in Frieslandt, namentlijk Jacob Romkes Braem voor 
9. 1/14 part, Goitjen Braem voor 1/42 part, de erfgenamen van Tise 
10. Arjens voor 1/42 part, de erfgenamen van Jouke Gerrijts voor 1/42 
11. part, de erfgenamen van Jacob Meiles voor 1/42 part, Durk en 
12. Claes Hinlopen voor 1/42 part, Jel Ottes voor 1/48 part, 
13. Rinke Jeijes voor 1/48 part, Dries Timens comparerende 
14. wegens Pijtter de Lacoert vande Voort voor 1/7 part, en 
15. Willem Backer Cornelisse voor 1/14 part, en Christina 
16. Backers voor 1/14 part, en Egbert Tesingh voor 1/21 en 1/42 part, 
17. en de erfgenamen van Willem Boedero voor 1/21 part, en de 
18. weduwe van Jan van Vollenhoven voor 1/21 part, en Jas: 
19. per Bolten voor 1/28 part, en de weduwe Gerbrand Mo: 
20. lenaer voor 1/28 part, en de weduwe Jacob de Leeuw 
21. voor 1/32 part, en Joachim Rendorp voor 1/32 part, 
22. en de weduwe Pijtter2 Schols voor 1/48 part, en Claes Simens 
23. van Leuwarden voor 1/48 part, en Trijntje Popta weduwe 
24. voor 1/48 part, en Pijtter Swarte Paerdt voor 1/48 pardt 
25. en Trijntje Gooshuisen voor 1/48 part, en Pijtter Jans Molenaer 
26. voor 1/56 part, en Jan en Jacob Bolten voor 1/56 part, en 
27. Pijtter de Haen voor 1/21 part, en Jacob Cardinaal voor 1/32 
28. part. En hebben sij comparanten ider voor hun selven 
29. bij ware woorden in plaets van ede, als sijnde Mennonijt 
30. gesint verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
31. ders van Frieslandt, uitgenomen Pijtter de3 Lacoert vande 
32. Voort, Willem Backer Cornelisz, Christina Backers, Eg: 
33. bert Tesing, de erfgenamen van Willem Boedero, de weduwe4 
34. Jan van Vollenhoven, Jasper Bolten, de weduwe Gerbrandt 
35. Molenaer, de weduwe Jacob de Leeuw, Joachim Rendorp, de 
36. weduwe Pijtter Schols, Claes Simens van Leeuwarden, Trijn: 
37. tje Popta, Pijtter Swarte Paerdt, Trijntje Gooshuisen 
38. Pijtter Jansen Molenaar, Jan en Jacob Bolter, Pijtter 
39. de Haen, en Jacob Cardinael wegens 5 welke 
40. Dries Timens bij ware woorden als voren verklaert heeft 
41. dat sij wonachtigh sijn in Hollandt, en oversulxs alle 
42. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten 
43. Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 
44. fluitschip het Radt van Avontuir, sijnde lang over 
45. steven 131 voet, wijt binnen sijn huit 30 voet 4 duim, 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘64’. 
2 Later verbeterd uit een onleesbaar woord. 
3 Later boven de regel toegevoegd. 
4 Hierna doorgehaald ‘van’. 
5 Hierna doorgehaald: ‘alle’. 
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46. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik 
47. op sijn uitwateringh 13 voet 2 duim, ’t verdek hoog 
48. aan boord 5 voet 4 duim, de stuirplegt hoog 8 voet 
49. 5 duim, sijnde alle Amsterdammer hout maat, aen  
50. hen comparanten, ijder voor de portie hier boven uitge: 
51. drukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluit 
52. schip het Radt van Avontuir, het welk op heden 
53.        ter 
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[vervolg nr. 61, foto 044] 

651 

1. ter Vliestroom reisvaerdig is leggende, en bij de voorschreven 
2. schipper Dries Timens als schipper gevoerd wert, voor hun 
3. comparanten rekening, ballast scheeps met gepermitteer: 
4. de coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer de Langesont 
5. in Noorwegen en aldaer voor hun eigen rekening sal werden 
6. beladen met gepermitteerde houtwaren om daer mede weder 
7. te keren naer de stad Amsterdam, dat eintelijk sij comparan: 
8. ten tot dato gene de minste last en bevel gegeven hebben 
9. of gedurende dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen den 
10. schipper of iemandt anders om iets het minste desen con: 
11. trarie te doen of late geschieden door andere. Des ‘t oirconde 
12. deser stede zegil ter sake hier onder gedrukt, en door onsen 
13. secretaris vertekent desen 15 meij 1716. 
14. vernieut den 20 juli 17162 
15. vernieut den 5 october 17163 
16. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
17.    en regeerders der stad Hindelopen 
18.    J. Hempenius 
 

[nr. 62, foto 044] 

19. Scheeps rolle voor Dries Timens 
20. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
21. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificeren: 
22. de voor de waarheit dat voor ons gecompareerdt sijn het 
23. naegenoemde scheepsvolk, te weten 
24. schipper Dries Timens geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
25. stierman Otte Jans, geboren en wonachtigh tot Molqueren 
26. Pijtter Jacobs timmerman, geboren en wonachtigh tot Workum 
27. Uilke Pijtters bootsman, geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
28. Rinke Gerbrandts kok, geboren en wonachtigh tot Warns 4 
29. Laes Wypkes5 geboren en wonachtigh tot Hindelopen 6  
30. Arjan Jansz Molenaer, geboren en wonachtig in de Oudezijp 
31. in Noord Hollandt, Pijtter Jansz geboren en wonachtigh 
32. tot Dockum, Roelof Mathijssen wonachtig tot Amster: 
33. dam, Tjeerd Lieukes7 geboren en wonachtigh tot Molqueren8 
34. Alberd Loetkes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, alle 
35. de vijv boven gemelte sijnde matrosen, ….. koksmaet9 Sibolt Sibeles10 ge: 
36. boren en wonachtigh tot Harlingen.11 En hebben 
37. sij comparanten ider voor hun selven bij ware woorden 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 Doorgehaald: ‘Jan Huiberts, ondertimmerman’. 
5 Later boven de regel toegevoegd. 
6 Verbeterd uit ‘Workum’. 
7 Later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit ‘Anne Rinskes’. 
8 Later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit ‘Workum’. 
9 Later in linkermarge toegevoegd; geen naam ingevuld. 
10 De naam is later doorgehaald. 
11 Verbeterd uit: ‘Stavoren’; daarna doorgehaald ‘koksmaet’. 
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38. in plaats van ede, als sijnde Mennonijt gesint verklaart 
39. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaatsen hier 
40. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
41. uitgenomen Arjan Jansz Molenaer, die geboren en wonag: 
42. tig is in de Oudezijp in Noord-Hollandt, en Roelof Mathijssen 
43. die een burger en wonachtigh is tot Amsterdam, dogh 
44. alle ingesetenen deser landen en datelike onderdanen van 
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[vervolg nr. 62, foto 044] 

431 

1. Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
2. Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
3. qualiteiten met het fluitschip het Radt van Avond: 
4. tuir sijnde langh over steven 131 voet, wijt binen sijn 
5. huit 30 voet 4 duim, hol in ’t ruim bij de twede balk 
6. voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13 voet 2 duim 
7. ’t verdek hoog aen boerd 5 voet 4 duim, de stuirplegt 
8. hoog 8 voet 5 duim, sijnde alle Amsterdammer 
9. hout maat, ballast scheeps en met gepermitteerde 
10. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
11. de2 Langesondt in Noorwegen, en aldaer een lading hout: 
12. waren in te nemen, en daermede weder te keren 
13. nae de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle belo: 
14. ven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen 
15. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde 
16. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door  
17. onsen secretaris vertekent, desen 15 maij 1716 
18. vernieuwt aldus den 20 juli 17163 
19. vernieut den 5 october 1716 met 
20. de veranderingen4 
21. L:S:   Ter ordonnantie van de burge: 
22.    meesteren en regeerders der stad  
23.    Hindelopen 
24.    J. Hempenius 

 

[nr. 63, foto 044] 

25. Scheeps rolle voor Barent Jans 
26. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
27. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoordt 
28. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecompa: 
29. reerd sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten 
30. schipper Barent Jans geboren en wonachtigh te Hindelopen 
31. stierman Luitke Rinwers geboren en wonachtig tot Hindelopen 
32. Lolle Pijtters timmerman geboren en wonachtig tot Wor: 
33. kum, Jan Tjeerds bootsman, geboren en wonachtigh tot 
34. Hindelopen, Douwe Tjerxs kok geboren en woachtig tot 
35. Hindelopen, Pijtter Gerrijts geboren en wonachtig tot Laexum 
36. Gosse Geerts geboren en wonachtigh tot Laexum, Willem Ja: 
37. cobs geboren en wonachtigh te Schermer in Noord Hollandt 
38. Jan Boisen wonachtigh tot Haijer, Pijter Ydes wonach: 
39. tigh tot Amsterdam, Pijtter Ruissiljon wonachtigh tot 
40. Ostende, alle dese seven bovengemelte sijnde matrosen, 
41. Wiggerdt Beerns geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
42. als voluntair en Sibolt Abes geboren en wonachtigh 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘66’. 
2 In de linkermarge. 
3 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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43. tot Bakhuisen koksmaet, en hebben sij comparanten 
44. ider voor hun selven met solemnelen ede verklaert 
45. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaatsen hier 
46. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
47. exempt Willem Jacobs en Durk Simens die beide wonach: 
48. tig sijn tot Schermer in Noord Hollandt en Pijter IJdes 
49. die wonachtigh is tot Amsterdam en alsoo ingesete: 
50. nen deser landen, en datelike onderdanen van Haer 
51. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
52. Nederlanden, (exempt Pijtter Ruissiljon van Ostende) 
53. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteit 
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[vervolg nr. 63, foto 045] 

671 

1. met het fluitschip de Agisburgh, sijnde langh over steven 
2. 134½ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 10 duim, hol 
3. in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
4. uitwateringh 13 voet 6 duim, hoog aen boordt 5 voet 
5. 7 duim, de stuirplegt hoog aen boord 8 voet 7 duim, 
6. alle Amsterdammer voeten, ballast scheeps en met geper: 
7. mitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 
8. naar de Coperwijk in Noorwegen om aldaer een ladingh 
9. houtwaren in te nemen, en daer mede weder te keren 
10. naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven 
11. sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets dese con: 
12. trarie sullen trachten te ondernemen. Soo waerlijk 
13. moest haer eed doende comparanten God Almachtigh  
14. helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
15. hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent 
16. desen 15 meij 1716 
17. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
18.    geerders der stad Hindelopen 
19.    J. Hempenius 

 

[nr. 64, foto 045] 

20. Certificatie voor Barent Jansz 
21. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
22. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifice: 
23. rende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerdt 
24. is Barent Jans, burger en inwoonder van gedagte 
25. onse stadt Hindelopen, dewelke onder solemnelen ede ver: 
26. klaart heeft, dat hij comparant voor rekening van 
27. het fluitschip Agisburgh van hier was versendende 
28. naer de Coperwijk in Noorwegen met gedagte fluit: 
29. schip Agisburgh bij hem als schipper gevoerd werdende 
30. de volgende goederen als 125 broden candij samen wegen: 
31. de 500 pond,2 16/8 aam3 brandewijn, 3/2 oxhoofden Franse wijn, 
32. 2 oxhoovden wijn, 12/8 brandewijn, 7/2 aamen oude Rinse wijn, 
33. 11 sakjes hop wegende 1200 pond, en gemerkt B:J: 300 pond 
34. vlas gemerkt B:J: 200 pond werk4 gemerkt B:J: 10 an: 
35. ker brandewijn, 10 pakjes toebak wegende 500 pond 
36. twee riem papier om aldaer te vercopen, en een quantiteit 
37. wijn, brandewijn, asijn en genever tot scheepsprovisie. 
38. Zoo waerlijk moest hem comparant God Almachtigh 
39. helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier on: 
40. der gedrukt en door onsen secretaris vertekent, desen 15 
41. de mey 1716 
42. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Pond aangegeven met Libra teken (passim op deze bladzijde). 
3 Oude vochtmaat, 4 ankers. 
4 Uitgeplozen geteerd touwwerk om naden en voegen tussen planken te breeuwen (WNT-Woordenboek der 
Nederlandsche Taal). 
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43.    en regeerders der stad Hindelopen 
44.    J. Hempenius 
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[nr. 65, foto 045] 

441 

1. Certificatie voor Jeije Pijtters en Durk Harings 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een ijgelijk die ’t behoord, cer: 
4. tificerende voor de waerheit, dat voor ons gecompa: 
5. reerdt sijn Jeije Pijtters en Durk Harings burgers en in 
6. woonders van gedagte onse stad Hindelopen dewel: 
7. ke onder solemnelen ede verklaert hebben, dat sij com: 
8. paranten voor hun eigen rekening en risico van hier 
9. waren versendende naer de Coperwijk in Noorwegen 
10. met het fluitschip Agisburgh, gevoerd werdende 
11. bij schipper Barent Jans, de volgende goederen, als 
12. achtien sacken hop, alle gemerkt J:P:, twintig pakjes 
13. flas, ider van dien wegende 50 pond, gemerkt J:P:, ses 
14. sacken werk, ider sack wegende 100 pond, gemerkt J:P:, 
15. twee tonnen broodsuiker, daerin 107 broden, twee 
16. kassen kandijsuiker, tien pakjes kandij, ider we: 
17. gende 2 pond, 1 vatje korenten, 1 vatje vijgen, een  
18. vatje rosinen, een ton met specerij, vierendartigh half 
19. anker brandewijn, twee en half anker Spaense wijn, 
20. twaalf ankers Franse wijn, een half anker gene: 
21. ver, een half oxhoovd rode Franse wijn, twee 
22. kisten koek, alles gemerkt J:P:, sestigh soete melks 
23. kasen, drie en veertigh Lei[d]se kasen, twalif manden 
24. toebakspijpen, tien riem papier, een stuk katoen 
25. acht en twintigh matten toebak, om aldaer 
26. te vercopen. Zoo waerlijk mocht haer comparan: 
27. ten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser 
28. stede zegil ter sake hier onder gedrukt en door 
29. onsen secretaris vertekent, desen 16 meij 1716 
30. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
31.    regeerders der stad Hindelopen 
32.    J. Hempenius2 

 

[nr. 66, foto 045] 

33. Certificatie3 voor Jan Barents 
34. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
35. in Friesland doen condt een iegelijk die ’t behoord 
36. certificerende voor de waerheit dat voor ons ge: 
37. compareerd is Jan Barents burger en inwoonder van 
38. de stad Hindelopen voorschreven dewelke onder solemnelen 
39. ede verklaert heeft dat hij comparant voor rekening 
40. van het fluitschip Castricum van hier was versendende 
41. naer de Coperwijk in Noorwgen met gedagte fluitschip 
42. Castricum bij hem als schipper gevoerd werdende 
43. de volgende goederen namentlijk 3 half amen en 2 an: 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘68’. 
2 Hierna een andere hand. 
3 In de tekst staat: ‘Cerviticatie’; hier stilzwijgend verbeterd. 
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44. kers Rinse wijn, 1 oxhoovd en 3/2 dito mitsgaders en 6 ankers Fran: 
45. se wijn en 28 half ankers brandewijn, 600 pond toebak 
46. en een stuk linnen groot 50 ellen om aldaer te vercopen. 
47. Zoo waerlijk moest hem comparant God Almach: 
48. tigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
49. hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 
50. 16 mey 1716. LS Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
51.       J. Hempenius 
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[nr. 67, foto 046] 

691 

1. Certificatie voor Euke Dierts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad 
3. Hindelopen doen cond een iegelijk die ’t behoordt 
4. certificerende voor de waerheit, dat voor ons 
5. gecompareerd is Euke Dierts burger en inwoonder 
6. van de stad Hindelopen, dewelke onder solem 
7. nelen ede verklaert heeft dat hij comparant 
8. voor sijn rekening en risico van hier was versen: 
9. dende naer de Coperwijk in Noorwegen met het 
10. fluitschip de Castricum gevoerd werdende bij 
11. schipper Jan Barents, de volgende goederen 
12. als sestigh half ankers brandewijn, 4 oxhoof: 
13. den Franse wijn, 6 ankers dito wijn, 9 ankers Rin: 
14. se wijn, 11 manden toebakspijpen, een mande steen 
15. werk van diverse sortering, 1500 pond toebak, 9 sacken 
16. hop, 9 matten werk, 12 matjes vlas te samen wegen 
17. de 50 pond, 2 packen vlas wegende 150 pond, een vat broot 
18. suiker, een vaetje pruimen, een half vaetie rosinen, een 
19. vaetje rosinen, een vaetje met diverse waeren, een 
20. vaetje vijgen alle gemerkt E:D:, een mand met 
21. verf om aldaer te vercopen. Zoo waerlijk moest 
22. hem comparant God Almachtigh helpen. Des  
23. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hieronder ge: 
24. drukt en door onsen secretaris vertekent desen 16 meij 
25. 1716 
26. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
27.    ders der stad Hindelopen 
28.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge; deze bladzijde is in een andere hand. 
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[nr. 68, foto 046] 

451 

1. Scheeps rolle voor Jan Barents 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t be: 
4. hoord certificerende voor de waerheit dat voor ons 
5. gecompareerd sijn het naegenoemde scheepsvolk 
6. te weten 
7. schipper Jan Barents 
8. stierman Reiner Jellis geboren en wonachtigh tot Hin: 
9. delopen, Fonger Poppes timmerman, geboren en wo: 
10. nachtigh tot Workum, Jelle Jelles bootsman geboren 
11. en wonachtigh tot Coudum, Simen Wibrens kok ge: 
12. boren en wonachtigh tot Hindelopen, Pijtter Attes  
13. onder timmerman wonachtigh tot Huisum, Gaijel: 
14. mus Dangaert wonachtigh tot Ostende, Jacob Jansz 
15. geboren en wonachtigh tot Harlingen, Wiggert  
16. Teunis wonachtigh tot Schellinghout in Noord Hol: 
17. landt, Roelof Jans geboren en wonachtigh tot 
18. Molqueren, Sible Heijes geboren en wonachtigh tot 
19. Molqueren, alle dese vijv bovengemelte sijnde matro: 
20. sen, Gerlof Sieuwerts koksmaet wonachtigh tot  
21. Sapmeer, Tijmen Freerks kajuitwagter, geboren 
22. en wonachtigh tot Hindelopen, Euke Dierts coop: 
23. man geboren en wonachtigh tot Hindelopen. En 
24. hebben sij comparanten, ider voor hun selven met 
25. solemnelen ede verklaert dat sij geboren en wonag: 
26. tig sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke 
27. alle gelegen sijn in Frieslandt, Wiggert Teunis die 
28. wonachtigh is tot Schellinghout in Noord Hollandt 
29. en alsoo ingesetene deser landen en datelike on: 
30. derdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
31. nerael der Verenigde Nederlanden (exempt Pijtter 
32. Attes die wonachtigh is tot Huisum, Gaijelmus 
33. Dangaert die wonachtigh is tot Ostende en Gerlof 
34. Sieuwerts die wonachtigh is tot Sapmeer en dat 
35. nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
36. met het fluitschip Castricum sijnde lang over steven 
37. 131 voeten, wijt binnen sijn huit 28 ½ voeten, hol in ’t ruim 
38. bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
39. 13 voet, hoog aen boord 5 voet, ballast scheeps en met 
40. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen 
41. te seilen naer de Coperwijk in Noorwegen, om aldaer een 
42. lading houtwaren in te nemen en daer mede weder te 
43. keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle 
44. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets 
45. desen contrarie sullen trachten te ondernemen, soo 
46. waerlijk moest haer eed doende comparanten God 
47. Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil 
48. ter sake hier onder gedrukt en door onsen secretaris ver 
49. tekent desen 16 meij 1716 

                                                           
1 In linkermarge, verbeterd uit ‘70’. 
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50. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
51.    en regeerders der stad Hindelopen 
52.    J. Hempenius 
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[nr. 69, foto 047] 

1. Reders chedul voor Heije Bonnis  
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certifice: 
4. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt  
5. sijn de hier naegenoemde reders en eigenaers in het 
6. fluitschip de Juffrouw Anna jegenwoordig gevoerd 
7. werdende bij Schipper Heije Bonnis van Hindelopen 
8. in Friesland, namentlijk Joltje Jelles en de erven  
9. van Anne Jelles te samen voor 1/64 part, Sicke Jappes 
10. voor 1/64 part, Yme Wypkes voor 1/64 part, Durk Reiners 
11. voor 1/64 part, Bonne Heijes voor 1/16 part, alle ingese: 
12. tenen van de stad Hindelopen, en Bonne Heyes mede 
13. comparerende voor Christiaen van Schillebeek,  
14. voor 1/16 part, en de weduwe van Gerbrand Molenaer 
15. voor 1/16 part, en de weduwe van Jacob van Laer voor 
16. 1/16 part, en Hendrik Tesingh voor 1/64 part, en Georg 
17. de Bruin voor 1/32 part, en Francois de Wit voor 1/32, 
18. part, en Jan Reinders voor 3/64 parten, en Arnoldus 
19. van Druinen voor 1/64 part, en Pijtter Onkelboer voor 
20. 1/32 part, en Gerrijt Colonius voor 1/32 part, en Piter 
21. de Clerq voor 1/32 part, en Claes Simens en Trijntje 
22. Groethuisen voor 1/64 part, en Gerbrandt Slegt voor 1/64 part, 
23. en Florus Bonteconingh voor 1/64 part, en Jan en Dirk 
24. Bonteconingh voor 1/32 part en de weduwe van Everwijn 
25. Glimmer voor 1/16 part, en Hendrik Mierig voor 1/64 part, 
26. en de Heer Rendorp voor 1/64 part, en Frans Overzeë voor 
27. 5/64 parten, en Luitje Bontekoe voor 1/64 part, en Jan Brink 
28. voor 1/32 part, en Frans van de Velde voor 1/32 part, en Cornelis 
29. Andries voor 1/32 part, alle ingesetenen der stad Amster: 
30. dam, en mede comparerende voor Dominus Everhardus Vorst 
31. tot Campen voor 1/32 part, en Jacob van Heemskerk 
32. tot Leiden voor 1/32 part, en de weduwe van Jan van de Steen 
33. tot Leijerdorp voor 1/64 part, en de Heer Joannes Sand: 
34. bergen in ’s Gravenhage voor 1/64 part, en hebben sij com: 
35. paranten ider voor hun selven met ware woorden 
36. in plaets van ede (als sijnde Mennonijt gesint) verklaert  
37. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, 
38. uitgenomen Christiaen van Schillebeek, de weduwe van 
39. Gerbrand Molenaer, de weduwe van Jacob van Laer, Hen: 
40. drik Tesingh, Georg de Bruin, Francois de Wit, Jan 
41. Reinders, Arnoldus van Druinen, Pijtter Onkelboer, 
42. Gerrijt Colonius, Pijtter de Clerq , Claes Symens en  
43. Trijntje Groethuisen, Gerbrant Slegt, Florus Bonteconing, 
44. Jan en Durk Bonteconingh, de weduwe van Jan Eve: 
45. ring Glimmer, Hendrik Mieringh, de Heer Rendorp, 
46. Frans Overzee, Luitje Bontekoe, Jan Brink, Frans van de Veld1 
47.         de 

 

                                                           
1 Hierna doorgehaald: ‘Cornelis Andries, Dominus Everhardus Vorst, Jacob van Heemskerk’; zie ook beginregel 
volgende bladzijde. 
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[vervolg nr. 69, foto 047] 

461 

1. Cornelis Andries, Dominus Everhardus Vorst, Jacob van Heems: 
2. kerk, de weduwe van Jan van de Steen en de Heer Joan: 
3. nes Sandbergen, uit welker aller naem Bonne 
4. Heijes verklaert heeft dat sij wonachtigh sijn in Hol: 
5. Landt, exempt Dominus Everhardus Vorst die wonach: 
6. tigh is tot Campen in Overijssel en oversulxs alle 
7. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
8. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat 
9. het gemelte fluitschip de Juffrouw Anna, sijnde langh 
10. over steven 126 voeten, wijt binnen sijn huit 28½ voet, 
11. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op 
12. sijn uitwateringh 13 voet, hoog aen boord 5¼ voet, aen 
13. hen comparanten ijder voor de portie hierboven uitge: 
14. drukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluit: 
15. schip de Juffrouw Anna hetwelk op heden ter Vlie 
16. stroom reisvaerdig is leggende en bij de voorschreven schip: 
17. per Heije Bonnis als schipper gevoerd wert, voor 
18. hun comparanten rekeningh, ballast scheeps en met 
19. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen2 
20. sal seilen naer Noorwegen, en aldaer voor hun eigen 
21. rekening sal werden beladen met gepermitteerde hout: 
22. waren om daermede weder te keren nae de stadt 
23. Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot dato 
24. gene de minste last en bevel gegeven hebben of gedu: 
25. rende dese voijage niet geven sullen ’t sij aen de schip: 
26. per of iemandt anders om iets het minste desen contrarie te 
27. doen of laten geschieden door andere. Des ‘t oirconde deser ste: 
28. de zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris 
29. vertekent, desen 18 meij 1716 
30. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
31.    geerders der stad Hindelopen 
32.    J. Hempenius 
33. Verandert den 29 juli 1716 het geannexeerde.3 

 

[nr. 70, foto 047] 

34. Scheeps rolle voor Heije Bonnis 
35. Wij burgemesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
36. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifice: 
37. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn 
38. het naegenoemde scheepsvolk te weten schipper Heye Bon 
39. nis stierman, Jelmer Pijtters beide geboren en wonachtigh 
40. tot Hindelopen, Wibe Sybes timmerman, geboren en wonachtigh 
41. tot IJlst,4 Douwe Jelles bootsman, geboren en wonachtigh 
42. tot Hindelopen Folkert Rinners kok, geboren en wonachtigh 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald: ‘de’. 
3 Dit fragment is later in linkermarge toegevoegd. 
4 Verbeterd uit ‘Workum’. 
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43. tot Hindelopen, Foeke Hijlkes geboren en wonachtigh tot 
44. Hindelopen, Douwe van Gaest geboren en wonachtigh 
45. tot Gaest, Durk Tijsses geboren en wonachtigh tot Mackum 
46. Cornelis Rasmuj wonachtigh tot Huijer, Willem Arjens van 
47. Grouw, Jappe Wabes geboren tot Hindelopen en wonachtigh 
48. tot Amsterdam, Harmen Harmens wonachtigh tot Harlin: 
49. gen, en Durk d’ Jonge wonachtigh tot Silt, alle de acht 
50. bovengemelte sijnde matrosen, en hebben sij comparanten ider 
51. voor hun selven net ware woorden in plaets van ede verklaert 
52.          dat 
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[nr. 71, foto 048] 

46a1 

1. der Verenigde Nederlanden en dat 
2. het gemelte fluitschip de Juffrouw An: 
3. na hetwelk op heden ter Vliestroom 
4. reisvaerdig is leggende en bij de 
5. voorschreven schipper Heije Bonnis 
6. als schipper gevoerd wert, voor 
7. hun comparanten rekening bal: 
8. last scheeps en met gepermitteer: 
9. de coopmanschappen uit dese lan 
10. den sal seilen naer Noorwegen 
11. (sijnde voorschreven fluitschip lang over 
12. steven 126 voeten, wijt binnen sijn huit 
13. 28½ voet, hol in ’t ruim bij de twede 
14.  balk voor ’t groot luik op sijn uit 
15. wateringh 13 voet, hoog aen boord 
16. 5¼ voet, hebbende sij comparanten 
17. ider voer de portie hier boven uitge 
18. drukt ’t selve in ware eigendom be 
19. sittende) om aldaer een lading hout 
20. waren in te nemen, en alsdan daer 
21. mede weder te keren naer de stad 
22. Amsterdam.  

  

                                                           
1 Onderstaande tekst staat op een apart, los briefje; ‘46a’ staat aan de onderkant van het briefje. 
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[vervolg nr. 70, foto 049] 

1. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven ge: 
2. meldt dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, uitgenomen 
3. Willem Arjens die wonachtig is tot ter Gouw, en Jappe Wabes 
4. die wonachtigh is tot Amsterdam, en alsoo ingesetenen 
5. deser landen en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
6. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden, uit: 
7. genomen Cornelis Rasmuj die wonachtigh is tot Huijer, en 
8. Durk d’Jonge die wonachtigh is tot Silt, en dat nu sijn be: 
9. scheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip 
10. de Juffrouw Anna, sijnde lang over steven 126 voet, wijt 
11. binnen sijn huit 28½ voet, hol in ’t ruim bij de twede 
12. balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 14 voet, hoog 
13. aen boord 5¼ voet, ballast scheeps en met gepermitteer: 
14. de coopmanschappen uit dese landen te seilen naer Noor: 
15. wegen, om aldaer een lading houtwaren in te nemen en 
16. daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam, waer 
17. omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
18. en dat niets desen contrarie sullen trachte te ondernemen 
19. des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
20. en door onsen secretaris vertekent desen 18 meij 1716 
21. vernieut den 29 juli 17161 
22.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
23.    der stadt Hindelopen 
24.    J. Hempenius 

 

[nr. 72, foto 049] 

25. Certificatie voor Heije Bonnis 
26. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindeloopen in 
27. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t beboord certificeren 
28. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt is Heije 
29. Bonnis burger en inwoonder van gedagte onse stadt Hin: 
30. delopen, dewelke bij ware woorden in plaets van ede ver: 
31. klaert heeft, dat hij comparant voor sijn rekening en  
32. risico van hier was versendende naer Noorwegen met het 
33. fluitschip de Juffrouw Anna bij hem als schipper gevoerd 
34. werdende, de volgende goederen als 3/2 oxhoovden brandewijn 
35. 30/2 ankers dito wijn, 2/2 aem Rinse wijn, 2/3 aem dito wijn, 6 an: 
36. kers dito wijn, en noch 12/2 ankers dito wijn, 1 anker alsem 
37. wijn, 2/3 oxhoofden Franse wijn, 6/4 aem dito wijn, 2 ankers dito 
38. wijn, een half anker Spaense wijn, drie stucken linnen 
39. yder van 10 ellen, 18 sacken hop, 3 manden piepen, 17 soete 
40. melks kasen te samen wegende 101 pondt, 4 dosijn dubbelde 
41. wolcammen, 600 pond2 glas, 200 pond werk, 60 pond rosinen, 60 pond korinten 
42. 72 pond rijs, 2 pond parelgarst, 28 pond peper, 32 pond gengber, 10 pond amandelen 
43. 30 pond roggen, 1 pond noten, 2½ pond nagelen, 1½ pond caneel, 1 pond cardemom, 16 loot 

saf: 
44. fraan, 12 kan oly, 92 3/8 pond raffinade, 172½ pond canary suyker, ½ pond foeli 
45. 52 pond anijs, 20 pond stijfsel, 1/8 pond gele sijde, 1/8 pond dito coleurt, 1 pond 
                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Pond aangegeven met Libra teken (passim op deze bladzijde). 
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46. swart side 80 el geblomde bant, 4 stik cleurt taster bandt 
47. 6 stik dito, 2 stik dito,12 stik breed rood linde bandt, 60 stik wit dito 
48. 4 pond blauw fijn garen, 2 pond fijn swart garen, vier bont 4 pond spelden 
49. twee bont grote haernaelden, ses doos fijnste schip kaarsen, ses 
50. gros koperen cammisools knopen, en twalif gros tinnen knopen 
51. om aldaer te vercopen des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier on: 
52. dergedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 28 meij 1716 
53. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
54.    stadt Hindelopen J. Hempenius. 
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[nr. 73, foto 049] 

471 

1. Reders chedul voor Rinner Hauxs 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certifi: 
4. cerende voor de waerheit, dat voor ons gecompa: 
5. reerd sijn de hier naegenoemde reders en eigenaers in 
6. het fluitschip de Vrede van Utregt jegenwoordig 
7. gevoerd werdende bij schipper Rinner Hauxs van 
8. Hindelopen in Frieslandt, namentlijk de erfgenamen van 
9. Binke Binkes tot Staveren voor 1/32 part, Durk en Claes 
10. Hinlopen tot Workum voor 1/48 part, Durk Hindlopen 
11. als curator over Heije Hommes wesen voor 1/48 part, 
12. Auke Tijmens voor 1/48 part, de erfgenamen van Hil Ippes 
13. voor 1/48 part, Tiet Ottes voor 1/48 part, en mede com: 
14. parerende voor Evert Allerts erven voor 1/48 part, 
15. Jel Ottes voor 1/48 part, de erfgenamen van Here Simens voor 1/48 part 
16. Tijs Hylkes voor 1/48 part, Hessel Freerks erfgenamen2 voor 1/48 part, 
17. Pijtter Sjoerts voor 1/48 part, Romke Annes voor 1/96 part, 
18. Allert Tijmens voor 1/96 part, Jappe Luitkes voor 1/96 part 
19. Sympk Jappes voor 1/96 part, Alberd Balk erfgenamen3 voor 1/96 part, 
20. Hidde Tjeerds voor 1/24 part, alle ingesetenen der stadt 
21. Hindelopen, en Hidde Tjeerds mede comparerende 
22. wegens Christiaen van Schillebeek 1/24 en de weduwe van 
23. Jan van Vollenhoven 1/24 en de erfgenamen van Jacob Fransen 
24. voor 1/24 part, en de weduwe van Jan Glimmer voor 1/24 part, 
25. en de Heer Switser voor 1/24 part, en Jan en Jacob Bolten 
26. voor 1/32 part, en Cornelis van Dalen voor 1/32 part, en 
27. Pijtter Onkelboer voor 1/32 part, en de erfgenamen van Claes 
28. Velsen voor 1/48 part, en Pijtter Six voor 1/48 part, en 
29. Cornelis Andries Kuk voor 1/48 part, en de erfgenamen van 
30. Jan Sette voor 1/48 part, en de Heer Rendorp voor 1/48 part,  
31. en Jan van Ceulen voor 1/48 part, en Teuntje van Laer  
32. voor 1/48 part, en Jan Reinders voor 1/48 part, en Claes 
33. Sardam voor 1/48 part, alle ingesetenen der stad Amsterdam  
34. en Joannes van Sandbergen in Den Haeg voor 1/24 part, en Rienier 
35. Hinlopen tot Hoorn voor 1/48 part, en Bregtje Oosterling 
36. voor 1/48 part, en Trijn Jans Oosterlingh voor 1/48 part, En 
37. Anthony Tenijs voor 1/98 part, alle tot Edam, en Crelis Tewis tot 
38. Sardam voor 1/48 part, en hebben sij comparanten ider voor  
39. hun selven met ware woorden (als sijnde van Menno: 
40. nite gesintheit) in plaets van ede, en Binke Binkes 
41. erfgenamen, Auke Tijmens, Hil Ippes erfgenamen, Romke An: 
42. nes, Allert Tijmens en Alberd Balk erfgenamen4 onder 
43. ede solemneel verklaert dat sij alle sijn burgers en  
44. inwoonders van Frieslandt, uitgenomen Christiaen 
45. van Schillebeek, de weduwe van Jan van Vollenhoven 
46. de erfgenamen van Jacob Fransen, de weduwe van Jan Glim: 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Verbeterd uit ‘weduwe’. 
3 Verbeterd uit ‘weduwe’. 
4 Verbeterd uit ‘weduwe’. 
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47. mer, de Heer Switser, Jan en Jacob Bolten, Cornelis 
48. van Dalen, Pijtter Onkelboer, de erfgenamen van Claes Velsen 

 
  



148 

[vervolg nr. 73, foto 050] 

1. Pijter Six, Cornelis Andries Kuk, de erfgenamen van Jan Sette, de 
2. Heer Rendorp, Jan van Ceulen, Teuntje van Laer, Jan 
3. Reiners, Claes Sardam, Bregtje Oosterlingh, Trijn Jans 
4. Oosterlingh, Antonij Tenijs, Crelis Tewis en Joannes van 
5. Sandbergen, wegens welke Hidde Tjeerds verklaert heeft 
6. dat sij wonachtigh sijn in Hollandt , en Reinier Hind: 
7. lopen in Noord Hollandt, en oversulx alle sijn onderda: 
8. nen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
9. der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte fluit: 
10. schip de Vrede van Utregt, sijnde lang over steven 129¼  
11. voet, wijt binnen sijn huit 28 voet 8½ duim, hol in ‘t 
12. ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
13. uitwatering 13 voet 4 duim, hoog aen boord 5 voet 7 duim 
14. aen hen comparanten ijder voor de portie hier boven 
15. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het 
16. selve fluitschip de Vrede van Utregt het welk op 
17. heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende, en bij 
18. de voorschreven schipper Rinner Hauxs als schipper 
19. gevoerd wert, voor hun comparanten rekeningh 
20. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
21. pen uit dese landen sal seilen naer de Coperwijk in Noorwegen 
22. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden be: 
23. laden met gepermitteerde houtwaren, om daer mede 
24. weder te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
25. sij comparanten tot dato gene de minste last en bevel 
26. gegeven hebben of gedurende dese voyagie niet geven 
27. sullen ’t sij aen den schipper of iemand anders om iets het 
28. minste desen contrarie te doen of te laten geschieden door 
29. andere, zoo waerlijk moest de eed doende comparan: 
30. ten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 
31. zegil ter sake hier onder gedrukt en door onsen secre: 
32. taris vertekent desen 18 mey 1716 
33. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
34.    der stad Hindelopen 
35.     J. Hempenius 
36.  weder vernieuwt den 27 juli 1716 
37.  nader vernieuwt den april 17171 

  

                                                           
1 Deze beide regels zijn later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 74, foto 050] 

481 

1. Scheepsrolle voor Rinner Hauxs 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord certifi: 
4. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk te weten Rinner Hauxs 
6. schipper geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Isak 
7. Paljes stierman geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
8. Haitje Pijtters bootsman geboren en wonachtigh tot Hindelopen  
9. Tjepke Pijtters kok geboren2 en wonachtigh tot Mackum 
10. Durk Pijtters timmerman3 wonachtigh tot Warder 
11. Joltje Heres geboren en wonachtigh tot Molqueren 
12. Albert Simens geboren en wonachtigh tot Mackum 
13. Gerrijt Dirksen wonachtigh tot de Rijp, Poulus Pijters, Pijter Hendrixs beide uit ‘t Furstendom 

Holstein4 
14. Claes Creles geboren en wonachtigh in de Schermer5 
15. Gijsbert Tijssen geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
16. Hijlke Olpherts kajuitwagter6 geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Lourens Pijtersz 

koksmaet van Holstein7 
17. alle de ses bovengemelte sijnde matrosen,8 en hebben  
18. sij comparanten ider voor hun selve bij ware woorden 
19. in plaats van ede, als sijnde Mennonijt gesint, verklaert 
20. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen 
21. hier boven gemelt, de welke alle gelegen sijn in Fries: 
22. landt, exempt Gerrijt Dirksen die wonachtigh is in Hol: 
23. landt en Claes Crelis die wonachtigh is in Noord Hol: 
24. landt en alsoo ingesetenen deser landen en datelike onder: 
25. danen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
26. der Verenigde Nederlanden, exempt Durk Pijtters die 
27. wonachtigh is9 in de Warder, Poulus Pijters, Pijter Hendrixs die uit ’t Furstendom Holstein 

sijn10 en dat nu sijn beschei: 
28. den om in de gemelde qualiteiten met het fluitschip de 
29. Vrede van Utregt, sijnde lang over steven 129¼ voet, wijt bin- 
30. nen sijn huit 28 voet 8½ duim, hol in ’t ruim bij de twede 
31. balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13 voet 4 
32. duim, hoog aen boord 5 voeten 7 duim, ballast scheeps en met 
33. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te sei: 
34. len naer de Coperwijk in Noorwegen, om aldaer een la: 
35. ding houtwaren in te nemen, en daer mede weder te 
36. keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle 
37. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 In de tekst staat tweemaal het woord ‘geboren’. 
3 Hierna doorgehaald ‘geboren’. 
4 De tekst ‘Poulus’ t/m ‘Holstein’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 Deze zin is omkaderd. 
6 Later boven de regel toegevoegd. 
7 De tekst ‘Lourens’ t/m ‘Holstein’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
8 De tekst ‘alle’ t/m ‘matrosen’ is omkaderd. 
9 Hierna doorgehaald ‘tot’. 
10 De tekst ‘Poulus’ t/m ‘sijn’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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38. desen contrarie sullen trachten te ondernemen. Des 
39. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
40. drukt en door onsen secretaris vertekent desen 18 meij 
41. 1716 
42.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
43.    regeerders der stad Hindelopen 
44.    J. Hempenius 
45. vernieut nae de margina: 
46. lia den 27 juli 17161 

 
  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 75, foto 051] 

1. Reders chedul voor Taike Broers 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries 
3. landt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificerende 
4. voor de waerheit, dat voor ons gecompareerdt sijn de 
5. hier nae genoemde reders en eigenaren in het fluitschip 
6. de Juffrouw Johanna jegenwoordig gevoerd werdende bij 
7. schipper Taike Broers van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Reiner Sijmens voor 1/48 part, Reintje Reitjes voor 1/48 part 
9. Romke Annes voor 1/48 part Joltje Jelles voor 1/48 part Sje: 
10. ke Jappes voor 1/48 part Haitje Haitjes voor 1/48 part 
11. Simen Hessels voor 1/48 part, Allert Ippes voor 1/64 part 
12. Broer Jans voor 1/48 part, Durk Heres voor 1/48 part 
13. Ime Pijtters voor 1/64 part, Taike Broers voor 1/16 part 
14. en mede comparerende wegens Andries Pijters van 
15. Stavoren voor 1/16 part, en Nicolaes Molenaer en broeder 
16. te samen voor 1/16 part en Hendrik Leopoldus voer 1/32 part, en 
17. Georg de Bruin voor 1/32 part, en de weduwe Abraham Buis voor 
18. voor 1/32 part, en Cornelis Sette voor 1/48 part, en Jan Brink 
19. voor 1/24 part, en Jan Reinders voor 1/48 part, en Floris en Joan: 
20. nes en Durk Bonteconingh voor 1/24 part, en Georgius Colonius 
21. voor 1/48 part, en Francois de Wit voor 1/48 part, en Adriaen Ver: 
22. duin voor 1/48 part, en Willem Spruidt voor 1/48 part, en Jan 
23. van Ceulen voor 1/48 part, en Johannes van Erpecum voor 1/64 part 
24. en Roelof Hendrixs voor 1/64 part, en Claes de Swaen en soon 
25. voor 1/48 part, en Claes Arents Sardam voor 1/64 part, en Ippe 
26. Soutman voor 1/64 part en Zuiring Brands voor 1/48 part en 
27. de weduwe van Jan van Vollenhoov voor 1/48 part en Rei: 
28. nier Escheval voor 1/48 part, en Gerard van de Rijp voor 1/48 
29. part, en Jan Mord d’jonge voor 1/48 part en Christiaen 
30. van Schillebeek voor 1/32 part en Cornelia van Wiker: 
31. sloot voor 1/64 part, en Jan en Jacob Bolten voor 1/64 part, en 
32. Lieuwe de Vries voor 1/96 part, en hebben sij comparanten 
33. ider voor hun selven met ware woorden (als sijnde 
34. van Mennonite gesintheit) in plaets van ede verklaert 
35. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Friesland 
36. uitgenomen Andries Pijters van Stavoren, Nicolaes Molenaer  
37. en broeder, Hendrik Leopoldus, Georg d’Bruin, de weduwe Abraham 
38. Buis, Cornelis Sette, Jan Brink, Jan Reinders, Florus, Joannes 
39. en Durk Bonteconing, Georgius Colonius, Francois de Wit, 
40. Adriaen Verduin, Willem Spruidt, Jan van Ceulen, Joannes 
41. van Erpecum, Claes Arends Sardam, Ippe Soutman, Zuiring 
42. Brandt, de weduwe van Jan van Vollenhoove, Reinier Eschevâl 
43. Gerard van Rijp, Jan Mor d’jonge, Christiaen van Schille: 
44. beek, Cornelia van Wikersloot, Jan en Jacob Bolten en Lieuwe  
45. de Vries,1 

 
  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘wegens welke’. 
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[vervolg nr. 75, foto 051] 

491 

1. uit welker aller naem Taike Broers verklaert heeft dat 
2. sij wonachtigh sijn in Holland en oversulxs alle sijn onder: 
3. danen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
4. nerael der Verenigde Nederlanden en dat het gemelte 
5. fluitschip de Juffrouw Johanna, sijnde lang over steven 
6. 132¾ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 9 duim hol in 
7. ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
8. uitwateringh 13 voet 4½ duim, hoog aen boord 6 voet 
9. 4 duim, aen hen comparanten ider voor de portie hier 
10. boven uitgedrukt in ware eigendom toe behoordt 
11. dat hetselve fluitschip de Juffrouw Johanna het 
12. welk op heden ter Vliestroom reisvaerdigh is leggende 
13. en bij de voorschreven Taike Broers als schipper gevoerd 
14. wert voor hun comparanten rekeningh ballast 
15. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
16. uit dese landen sal seilen naer de Langesond in 
17. Noorwegen, en aldaer voor hun eigen rekening sal 
18. werden beladen met gepermitteerde houtwaren, om 
19. daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam 
20. dat eintelijk sij comparanten tot dato gene de 
21. minste last en bevel gegeven hebben of gedurende 
22. dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen den schipper 
23. of iemand anders om iets het minste desen contrarie 
24. te doen of laten geschieden door andere. Des ‘t oirconde 
25. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door 
26. onsen secretaris vertekent desen 19 meij 1716 
27. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
28.    ders der stad Hindelopen 
29.    J. Hempenius 
30. den 22 augusti 1716 weder vernieut2 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 76, foto 052] 

1. Scheepsrolle voor Taike Broers 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi: 
4. ficerende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Taike Broers 
7. stierman Wibren Jans, Doede Salings bootsman alle 
8. drie geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Tjebbe Pijters 
9. Blauw ondertimmerman geboren en wonachtigh tot Workum 
10. Fedde Hendrix kok geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
11. Tijs Hiddis geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Auke 
12. Baukes geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
13. Durk Poulus wonachtigh tot Lubek, Claes Simens  
14. uit het Vorstendom Holstein, Claes Poulus uit het 
15. Furstendom Holstein, Boudewijn Lieuwes geboren en 
16. wonachtigh tot Franequer, alle de ses boven gemelte 
17. sijnde matrosen, Tijmen Jans, ondertimmerman, geboren 
18. en wonachtigh tot Workum, Sibren Gerrits koksmaet 
19. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, En hebben 
20. sij comparanten ijder voor hun selven met ware woorden 
21. in plaats van ede (als sijnde Mennonijt gesint) verklaart 
22. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
23. boven gemelt dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
24. en alsoo ingesetenen deser landen en datelike onderdanen 
25. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generâl der Ver: 
26. enigde Nederlanden, exempt Durk Poulus die wonach: 
27. tig is tot Lubek, Claes Simens en Claes Poulus die 
28. uit het Furstendom Holstein sijn, en dat nu sijn 
29. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluit: 
30. schip de Juffrouw Johanna, sijnde lang over steven 132¾ voet 
31. wijt binnen sijn huit 29 voet 9 duim, hol in ‘t ruim bij de twe: 
32. de balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13 voet 
33. 4½ duim, hoog aen boord 6 voet 9 duim, ballast scheeps en 
34. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
35. landen te seilen naer de Langesond in Noorwegen, om 
36. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer 
37. mede weder te keren naer de stad Amsterdam,1 
38. eintelijk sij comparanten tot dato geen2 waerom: 
39. trent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en 
40. dat niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen 
41. des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
42. en door onsen secretaris vertekent, desen 18 meij 1716 
43. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
44.    en regeerders der stadt Hindelopen 
45.    J. Hempenius 
46. den 22 augustus 1716 
47. weder vernieuwt3 

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘dat’. 
2 De tekst ‘eintelijk’ t/m ‘geen‘ is later doorgehaald. 
3 Dit fragment is later in de linkemarge toegevoegd. 
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[nr. 77, foto 052] 

501 

1. Reder chedul voor Dries Drieses 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
3. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de 
4. waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn de hier nae genoemde 
5. reders en eigenaers in het fluitschip de Jager, jegenwoordig 
6. gevoerd werdende bij schipper Dries Driesen van Hindelopen 
7. in Frieslandt, namentlijk Jel Ottes voor 1/48 part, Harmen Ages 
8. voor 1/48 part, Jel Rinkes voor 1/48 part, Lolke Fedrixs voor 1/48 part 
9. Fonger Boldewijns voor 1/48 part, Eeke Eekes voor 1/96 part, Dik 
10. Pijtters voor 1/96 part, Hessel Pijtters voor 1/24 part, Dries Driesen com: 
11. parende wegens Georg d’Bruin voor 1/16 part en Nicolaes Ger: 
12. brants Molenaer voor 1/32 part, en Christiaen van Schille: 
13. beek voor 1/24 part, en Everhardus Switser voor 1/12 part, en Claes 
14. Arjens Leerdam voor 1/24 part, en Joannes en Durk Bonteconing 
15. voor 1/16 part, en Pijtter Jans Molenaer voor 1/32 part, en Barent 
16. Seijen voor 1/48 part, en de weduwe van Jacob van Laer voor 1/32 part, en 
17. de weduwe Gerbrand Molenaer voor 1/32 part, en de weduwe van Jan 
18. van Vollenhoven voor 1/32 part, en Isak Insen voor 1/24 part, en 
19. Jan Schroder voor 1/48 part, Jan Baptista van Ceulen voor 1/48 part 
20. en Jasper Bolten voor 1/32 part, en Jan en Jacob Bolten voor 1/32 part 
21. en Anna Elisabeth Hinlopen voor 5/48 parten, en Joannes Ruis voor 
22. 1/32 part, en Cornelia van Wikersloot voor 1/32 part, en de Heer 
23. Rendorp voor 1/32 part, en Willem Backer Cornelisz voor 1/48 
24. part, en hebben sij comparanten ider voor hun selven bij 
25. ware woorden in plaets van ede als sijnde Mennonijt gesint 
26. en Harmen Ages en Fonger Boldewijns bij ede solemneel ver: 
27. klaart, dat sij allen sijn burgers en inwoonders van 
28. Frieslandt, uitgenomen Georg d’Bruin, Nicolaas Gerbrants 
29. Molenaer, Christiaen van Schillebeek, Everhardus Switser,  
30. Claes Arjens Sardam, Joannes en Durk Bonteconingh, Pijter 
31. Jans Molenaer, Barent Leijen, de weduwe Jacob van Laer, de 
32. weduwe Gerbrand Molenaer, de weduwe van Jan van Vollenhoov 
33. Isak Insen, Jan Schroder, Jan Baptista van Ceulen, Jasper Bol: 
34. ten, Jan en Jacob Bolten, Anna Elisabeth Hinlopen, Joannes 
35. Ruis, Cornelia van Wikersloot, d’Heer Rendorp en Willem 
36. Backer Cornelisz, uit welker aller naem Dries Driesen verklaert  
37. heeft, dat sij wonachtigh sijn in Hollandt en oversulx 
38. alle sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
39. nerael der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte fluit: 
40. schip de Jager sijnde lang over steven 132 voet, wijt binnen sijn 
41. huit 30 voet 1 duim hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot 
42. luik op sijn uitwatering 13 voet 1 duim hoog aen boord 5 voet 5 duim 
43. aen haer comparanten ijder voor de portie hier boven 
44. uitgedrukt in ware eigendom toe behoord, dat het selve fluit: 
45. schip de Jager het welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is 
46. leggende en bij2 voorschreven Dries Driesen als schipper gevoerd wert 
47. voor hun comparanten rekeningh, ballast scheeps en met 
48. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen sal seilen 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald ‘de’. 
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49. naer de Langesondt en aldaer voor hun eigen rekening sal werden 
50. beladen met gepermitteerde houtwaren, om daer mede weder te 
51. keren naer de stad Amsterdam, dat eintelijk sij comparanten 
52. tot dato gene de minste last en bevel gegeven hebben 
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[vervolg nr. 77, foto 053] 

1. gedurende dese voijagie niet geven sullen ‘t sij aen den schipper of iemant 
2. anders om om iets het minste desen contrarie te doen of laten geschieden 
3.  door andere. Zoo waerlijk moest de eed doende comparanten God 
4.  Almachtigh helpen des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder 
5. gedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 19 meij 1716 
6. vernieut den 5 aug. 17161 
7. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der stad 
8.    Hindeloopen 
9.   J. Hempenius 

 

[nr. 78, foto 053] 

10. Scheepsrolle voor Dries Drieses 
11. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
12. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende 
13. voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn het nagenoem: 
14. de scheepsvolk, te weten Dries Drieses schipper, Jan Duras stier: 
15. man, beide geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Frans Hein: 
16. kes timmerman geboren en wonachtigh tot IJlst, Tjerk Gerrijts 
17. bootsman, geboren en2 wonachtigh tot Hindelopen, Jan Gelkes 
18. kok, geboren en wonachtigh tot Bakhuisen, Cornelis Jans, Andries 
19. Pijtters, Andries Hansz alle3 beide uit het Furstendom Holstein, Hendrik Ages, geboren en 

wonagtigh tot Bakhuisum,4 Jacob 
20. Gerrijts, geboren en wonachtigh tot Dockum, Wigbolt Gerrijts, geboren en wonagtig tot 

Dockum,5 Pijtter Sibolts, gebo: 
21. ren en wonachtigh tot Hindelopen,6 alle de ses7 bovengemelte sijnde 
22. matrosen, Hendrik Pijters koksmaet, geboren en wonachtigh tot  
23. Hindelopen, Durk Alberts kijuitwagter, geboren en wonachtigh 
24. tot Coudum, en hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
25. ware woorden in plaets van ede, als sijnde mennonijt gesint, ver: 
26. klaart, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
27. boven gemelt, dewelks alle gelegen sijn in Frieslandt, en also 
28. ingesetenen deser landen en datelike onderdanen van Haer 
29. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
30. exempt Cornelis Jans, Andries Pijters en Andries Hantz die 
31. uit het Furstendom Holstein sijn en dat nu sijn bescheiden 
32. om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip de Jager 
33. sijnde lang over steven 132 voet, wijt binnen sijn huit 30 voet 
34. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uit 
35. watering 13 voet 3½ duim hoog aen boord 5 voet 5 duim 
36. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
37. uit dese landen te seilen naer de Langesond in Noorwegen, om 

                                                           
1 Dit fragment staat in de linkermarge. 
2 De woorden ‘geboren en’ zijn later doorgehaald. 
3 De tekst ‘Andries Hansz alle’ is omkaderd. 
4 Het fragment ‘Hendrik’ t/m ‘Bakhuisum’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 Het fragment ‘Wigbolt’ t/m ‘Dockum’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
6 De tekst ‘Pijtter’ t/m ‘Hindelopen’ is omkaderd; waarbij het kader om het deel ‘Pijtter Sibolts geboren’ later 
weer is weggestreept. 
7 Verbeterd uit ‘vijf’. 
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38. aldaer een lading houtwaren in te nemen en daer mede weder 
39. te keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle 
40. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen 
41. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ’t oirconde deser 
42. stedezegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris 
43. vertekent desen 17 meij 1716 
44. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
45.    der stad Hindelopen 
46.    J. Hempenius 
47. vernieut den 5 augusti 17161 

 
  

                                                           
1 Dit fragment staat in de linkermarge. 
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[nr. 79, foto 053] 

511 

1. vernieut den 27 
2. juli 17162 
3. Scheeps rolle voor Fonger Boldewijns 
4. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
5. pen in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord 
6. certificerende voor de waerheit, dat voor ons gecom: 
7. pareerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk als 
8. schipper3 Fonger Boldewijns, geboren en wonachtigh tot Hindelo: 
9. pen, stierman Hylke Rinwers, geboren en wonachtig 
10. tot Hindelopen, Jelte Hankes timmerman, geboren 
11. en wonachtigh tot Mackum, Tonis Jans bootsman 
12. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Alker Rierds 
13. kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, 
14. Andries Hallesin van Emmerle 
15. Alberd Jekels van Lubek, Cornelis Cornelisz van Emmer: 
16. lee, Lijkle Taikes, geboren en wonachtigh tot 
17. Hindelopen, Jan Rippers geboren tot …4 en wonachtigh tot Hindelopen,5 Wijtse Tjallings, 

geboren en wonachtig 
18. tot Coudum,6 Goike Feddis, geboren en wonachtigh 
19. tot Hindelopen, Doede Alberts, geboren en wonachtigh 
20. tot Hindelopen, alle de seven boven gemelte sijnde 
21. matrosen, Claes Rinners koksmaet, geboren en wo: 
22. nachtigh tot Hindelopen, Joris Pijtters kijuitwagter, 
23. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Fonger 
24. Gerbrens coopman, geboren en wonachtigh tot Hin: 
25. Delopen, en hebben sij comparanten ider voor hun 
26. selven met solemnelen ede verklaert dat sij geboren 
27. en wonachtigh sijn op de plaetsen hier bovengemelt 
28. dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt (exempt Andries 
29. Hallesin en Cornelis Cornelisz die beide van Emmerli 
30. sijn en Alberd Jekels van Lubek) en alsoo ingesetenen 
31. deser landen en datelike onderdanen van Haer Hoog 
32. Mogende Heeren Staten Generâl der Verenigde Neder 
33. landen en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
34. qualiteiten met het fluitschip de Simson, sijnde 
35. lang over steven 129 voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 
36. 1 duim, hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot 
37. luik op sijn uitwateringh 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog 
38. 5 voet 7 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde 
39. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
40. de Coperwijk in Noorwegen7 om aldaer een lading houtwa: 
41. ren in te nemen, en daer mede weder te keren naer de 
42.  stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig ge: 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment staat in de linkermarge. 
3 Dit woord is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 Geen plaatsnaam ingevuld. 
5 Het fragment ‘Jan’ t/m ‘Hindelopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
6 De tekst ‘Wijtse’ t/m ‘Coudum’ is omkaderd. 
7 Later boven de regel toegevoegd: ‘wegen’. 
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43. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
44. sullen trachten te ondernemen, zoo waarlijk moest  
45. haer eed doende comparanten God Almachtigh hel: 
46. pen. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder 
47.  gedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 19 meij 1716 
48. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
49.   der stad Hindelopen 
50.   J. Hempenius 
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[nr. 80, foto 054] 

1. Reders chedul voor Douwe Tietes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifi 
4. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt  
5. sijn de hier naegenoemde reders en eigenaers in het 
6. fluitschip de Graev jegenwoordig gevoerd werden 
7. de bij schipper Douwe Tietes van Hindelopen in Friesland, 
8. namentlijk Wiggerd Douwes voor 3/64 parten, Allert Timens 
9. voor 1/64 part, Durk Reiners voor 1/64 part, Wolke Douwes erven 
10. voor 1/64 part, de weduwe van Hessel Freerks voor 1/64 part 
11. de erven van Hessel Douwes voor 1/64 part, Dries Sibolts 
12. voor 1/64 part, Durk Heris voor 1/64 part, Ids Anskes weduwe 
13. voor 1/64 part, Simen Broers voor 1/128 part, Auke Timens 
14. voor 1/128 part, Alker Ages voor 1/128 part, Dries Allerts 
15. weduwe voor 1/128 part, Sijtje Timens voor 1/64 part, Douwe 
16. Tietes voor hem selve en in compagnie voor 1/32 part 
17. en mede comparende wegens Christiaen Schillebeek 
18. voor 3/64 parten, en Jacob van Laer weduwe voor 1/16 part, 
19. en Cornelis Sette voor 1/32 part, en Gerbrand Molenaer weduwe 
20. voor 1/32 part, en Jasper en Jan Bolte in compagnie voor 5/64 
21.  parten en Gerryt Marloot voor 1/32 part, en Claes Velsen 
22. voor 1/32 part, en Frans Overzeë voor 1/32 part, en Adriaen 
23. Schermer voor 1/32 part, en de erven van Jan Bosker voor 1/32 part 
24. en Durk Schaap voor 1/64 part, en Olpherd Daam voor 1/64 part, 
25. en Gerrijt Colonius voor 1/32 part, en de weduwe Vollenhoov 
26. voor 1/32 part, en Jan en Durk Bonteconing voor 1/32 part 
27. en Paulus Lankhorst voor 1/64 part, en Gerrijt Sul voor 1/64  
28. part, en Jan Jansen Molenaer weduwe voor 1/64 part, en 
29. Reinier Hinlopen voor 1/64 part, en de weduwe van Moses Bone 
30. voor 1/64 part, en Hendrik Hoogdtwold voor 1/64 part, en Carel 
31. van Cralingen voor 1/64 part, en de erven van Casper Dupper 
32. voor 1/64 part, en Johan Rendorp voor 1/64 part, en Pijter 
33. van Castricum voor 1/64 part, en Pijtter Pijtersen van Beek 
34. voor 1/64 part, en hebben sij comparanten ider voor hun 
35. selven met ware woorden in plaets van ede als sijnde 
36. Mennonijt gesint, en Allert Timens, Simen Broers,  
37. Auke Tijmens en Sijtje Tijmens onder solemnelen ede ver: 
38. klaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
39. Frieslandt, uitgenomen Christiaen Schillebeek, Jacob 
40. van Laer, weduwe Hendrik van Beek, Cornelis Sette, , 
41. Gerbrand Molenaer weduwe, Jasper en Jan Bolte, Gerrijt 
42. Marloot, Claes Velsen, Frans Overzeë, Adriaen Schermer, 
43. de erven van Boskers, Durk Schaep, Olphert Daem, 
44. Gerrijt Colonius, de weduwe van Vollenhoov, Jan 
45. en Durk Bonteconing, Paulus Lankhorst, Gerrijt Sul, 
46. Jan Jansen Molenaer weduwe, de weduwe van Moses Bone, 
47. Hendrik Hoogtwold, Carel van Cralingen, de erven van 
48. Casper Dupper, Johan Rendorp, Pijter van Castricum 
49. Pijter Pijtersen van Beek, wegens welke Douwe Tietes 
50. verklaert heeft dat sij wonachtigh sijn in Hollandt 
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521 
 
1. en Reinier Hinlopen tot Hoorn in Noord Hollandt en over: 
2. sulxs alle sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
3. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het ge: 
4. melte fluitschip de Graev sijnde lang over steven 130½ 
5. voet, wijt binnen sijn huit 28 voet 6 duim, hol in ’t ruim 
6. 13 voet 7 duim, hoog aen boord 4 voet 6½ duim, aen 
7. hen comparanten ider voor de portie hier boven uitge 
8. drukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve 
9. fluitschip de Graev hetwelk op heden ter Vliestroom 
10. reisvaerdig is leggende en bij2 voorschreven Douwe Tietes als 
11. schipper gevoerd wert voor hun comparanten rekening 
12. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
13. uit dese landen sal seilen naer Oudzoen in Noorwegen of enig ander haven3 en aldaar 
14. voor hun eigen rekening sal werden beladen met geper: 
15. mitteerde houtwaren om daer mede weder te keren nae 
16. de stadt Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot 
17. dato gene de minste last en bevel gegeven hebben of geduren: 
18. de dese voyagie niet geven sullen ’t sij aen de schipper of iemand 
19. anders om iets het minste deses contrarie te doen of 
20. laten geschieden door andere. Zoo waerlijk moest de 
21. eed doende comparanten God Almachtigh helpen. 
22. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
23. en door onsen secretaris vertekent desen 20 meij 1716 
24. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
25.    ders der stad Hindelopen 
26.    J. Hempenius 
27. vernieut den 
28. 31 juli 17164 

 

[nr. 81, foto 054] 

29. Scheepsrolle voor Douwe Tietes 
30. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Frieslandt, doen 
31. condt een iegelijk die ’t behoord certificerende voor de waerheit dat 
32. voor ons gecompareerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk 
33. te weten schipper Douwe Tietes, stierman Hijlke Eelkes beide 
34. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, bootsman Heerd Yges ge: 
35. geboren en wonachtigh tot Coudum, Anne Cuiper cok, Durk Ypes 
36. timmerman, Pijtter Tietes, Alle Willems, Stoffel Hendrix, alle 
37. vijv geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Carsten Lourens 
38. wonachtigh tot Emden in Emderland,5 Hessel Wouters, Gijsbert Wibrens 
39. beide geboren en wonachtigh tot Harlingen, Jan Pijtters ge 
40. boren en wonachtigh tot Besterswaeg, alle dese seven boven  
41. gemelte sijnde matrosen, Simen Eukes koksmaet, Douwe 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald ‘de’. 
3 De tekst ‘of enig ander haven’ is later boven de regel toegevoegd. 
4 Dit fragment staat in de linkermarge. 
5 De tekst ‘in Emderland’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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42. Tjernes kijuitwagter, beide geboren en wonachtigh tot 
43. Hindelopen, en hebben sij comparanten ider voor hun selve 
44. met ware woorden in plaets van ede, als sijnde van 
45. Mennonite gesintheit verklaert dat sij geboren en wo: 
46. nachtigh sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke al 
47. le gelegen sijn in Frieslandt, en alsoo ingesetenen deser landen en 
48. datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten 
49. generael der Verenigde Nederlanden, exempt Carsten Lou- 
50. rens die wonachtigh is in Emderlandt,1 en dat nu sijn be:  
51. scheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip 
52. de Graev sijnde lang over steven 130½ voet, wijt binnen sijn 
53. huit 28 voet 6 duim, hol in ’t ruim 13 voet 7 duim, hoog 
54. aen boord 4 voet 6½ duim, ballast scheeps en met gepermitteerde 
55. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer de Oudzoen 
56. in Noorwegen of enig andere haven en aldaer een lading houtwaren 

 
  

                                                           
1 Verbeterd uit ‘Emden’. 
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1. in te nemen, en daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam 
2. waer omtrent sij alle beloven getrouwelijk sig te sullen quijten 
3. en dat niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen. 
4. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder gedrukt en 
5. door onsen secretaris vertekent desen 20 meij 1716 
6. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
7.    der stad Hindelopen 
8.    J. Hempenius 
9. vernieut den  
10. 31 juli 17161 

 

[nr. 82, foto 055] 

11. Reders chedul voor Haringh Alberts 
12. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Friesland 
13. doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de 
14. waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de hier nae genoemde 
15. reders en eigenaers in het fluitschip de Juffrouw Sara, jegen: 
16. woordig gevoerd werdende bij schipper Haring Alberts 
17. van Hindelopen in Frieslandt namentlijk Jelle Willems 
18. weduwe voor 1/48 part, Dries Sibolts voor 1/48 part, Durk Heres 
19. voor 1/32 part, Allert Pibes voor 1/96 part, Abe Annes erven voor 
20. 1/96 part, Wiggerd Allerts erven voer 1/48 part, Jel Ottes voor 
21. 1/48 part, Haring Alberts voor hem selven en in compagnie 
22. voor 1/24 part, en mede comparerende wegens de erven van 
23. Anna de2 Wild voor 1/12 part, en Pytter d’Clerq voor 1/16 part, 
24. en Jan Nessingh voor 1/24 part, en Lenert Schelvis voor voor 1/24 part, en 
25. Isak Insen voor 1/48 part, en Joannes en Durk Bonteconing  
26. voor 1/48 part, en Gerryt Colonius voor 1/24 part, en Jan 
27. Reinders in compagnie voor 1/48 part, en de weduwe Pijter Scholsen 
28. voor 1/48 part, en Harmannus van Borne voor 1/48 part 
29. en Crelis Andris voor 1/48 part, en Hendrik van Halina voor 1/48 
30. part, en Willem van der Does voor 1/48 part, en Pijtter Rendorp 
31. voor 1/48 part, en Mathijs Sijmens voor 1/48 part, en Willem 
32. van de Cloet voor 1/48 part, en Adriaen Snoei voor 1/48 part, en 
33. Jan van de Velde voor 1/48 part, en Rombolt van Hoogstraten 
34. voor 1/48 part, en Pijtter van Castricum voor 1/48 part, en 
35. de erven van Claes Velsen voor 1/48 part, en de weduwe van 
36. Laer voor 1/48 part, en Pijtter Lijnslager voor 1/48 part, en 
37. Florus Bonteconing voor 1/48 part, en de weduwe Jan Pein 
38. voor 1/48 part, en Jasper Bolten voor 1/96 part, en Albertus 
39. Hodion voor 1/96 part, alle inwoonders der stad Am: 
40. sterdam, en Hendrik Hoogtwout tot Alkmaer voor 1/32 
41. part, en Jan Goethals tot Utregt voor 1/48 part, en 
42. Cornelis Blauw tot Sardam voor 1/48 part, en hebben 
43. sij comparanten ider voor hun selven met ware 
44. woorden in plaets van ede, als sijnde van Mennoniten 
45. gesintheit, verklaert dat sij alle sijn burgers en in: 
46. woonders van Frieslandt, uitgenomen de erven van 
                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Later toegevoegd. 
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47. Anna de Wild, Pijtter d’Clerq, Jan Nessingh, de weduwe 
48. van Jan van Vollenhoov, Lennert Schelvis, Isak Insen 
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531 

1. Joannes en Durk Bonteconingh, Gerrijt Colonius, Jan 
2. Reiners, de weduwe Pijtter Scholsen, Harmannus van Borne 
3. Crelis Andris, Hendrik van Halina, Willem van der Does,  
4. Pijter Rendorp, Mathijs Simens, Willem van de Cloet 
5. Adriaen Snoei, Jan van de Velde, Rombolt van Hoogstra 
6. ten, Pijtter van Castricum, de erven van Claes Velsen 
7. de weduwe van Laer, Pijtter Lijnslager, Florus Bonteconing 
8. de weduwe Jan van Pein, Jasper Bolten, Albertus Ho: 
9. dion, Hendrik Hoogtwout, Cornelis Blauw, uit welker 
10. aller naem Haringh Alberts verklaart heeft dat sij 
11. wonachtigh sijn in Hollandt, en Jan Goethals dat 
12. die wonachtigh is tot Utregt, en oversulx alle sijn 
13. onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
14. nerâl der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 
15. fluitschip de Juffrouw Sara, sijnde lang over steven 
16. 127½ voet, wijt binnen sijn huit 28 voet 8 duim 
17. hol in ’t ruim 13 voet 7½ duim, hoog aen boord 5 voet 
18. 7½ duim, aen hen comparanten ider voor de portie hier 
19. boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoort dat het 
20. selve fluitschip de Juffrouw Sara,2 het welk 
21. op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende 
22. en bij3 voorschreven Haring Alberts als schipper ge: 
23. voerd wert, voor hun comparanten rekening bal: 
24. last scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
25. pen uit dese landen sal seilen naer Oudzoen in Noorwegen 
26. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden bela: 
27. den met gepermitteerde houtwaren, om daermede 
28. weder te keren naer de stad Amsterdam, dat  
29. eintelijk sij comparanten tot dato gene de 
30. minste last en bevel gegeven hebben of gedurende 
31. dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen den schipper 
32. of iemand anders om iets het minste deses contra: 
33. rie te doen of laten geschieden door andere. Des ‘t 
34. oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
35. en door onsen secretaris vertekent desen 20 meij 
36. 1716 
37. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
38.    regeerders der stadt Hindelopen 
39.    J. Hempenius 
40. vernieut den 31 juli 1716.4 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit ‘Johanna’. 
3 Hierna doorgehaald: ‘de’. 
4 Dit fragment staat in de linkermarge. 
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1. Scheepsrolle voor Haringh Alberts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt Hinde: 
3. lopen in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord 
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecom: 
5. pareerdt sijn het naegenoemde scheepsvolk 
6. te weten Haring Alberts schipper, Hitte Wibrens stierman, 
7. Doede Hessels bootsman, Durk Enkes kok, alle vier geboren 
8. en wonachtigh tot Hindelopen, Obe Hilkes timmerman 
9. geboren en wonachtigh tot Mackum, Jan Harmens en Reiner 
10. Harmens, beide geboren en wonachtigh tot Mackum, Crelis 
11. Hendrixs, wonachtigh in Noord Hollandt van Groot Schermer,1 Manus Dirxs van 

Amsterdam,2Claes Pijters 
12. wonachtigh in Noord Holland van Groot Schermer,3 Hartje Broers  
13. van Hamburgh, 4 Marten Gospherts geboren 
14. en wonachtigh tot Hindelopen, Willem Alberts, geboren en 
15. wonachtich tot Hindelopen, alle de ses5 boven gemelte sijn 
16. matrosen, Rinke Joltjes koksmaet, geboren en wonachtig 
17. tot Coudum, Hessel Alberts kijuitwagter, geboren en wonag: 
18. tig tot Hindelopen. En hebben sij comparanten ider voor hun 
19. selven bij ware woorden in plaats van ede verklaart, dat 
20. sij geboren en wonachtigh sijn in Frieslandt, uitgenomen 
21. Crelis Hendrixs en Claes Pijtters6 die uit Noord Holland 
22. sijn7 en Manus Durxs van Amsterdam8 en alsoo ingesetenen deser landen en datelicke onder: 
23. danen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generâl der 
24. Verenigde Nederlanden, exempt Hartje Broers die van Hamburg is,9 en dat nu sijn 

bescheiden om in 
25. de gemelte qualiteiten met het fluitschip de Juffrouw 
26. Sara, sijnde lang over steven 127½ voet, wijt binnen 
27. sijn huit 28 voet 8 duim, hol in ’t ruim 13 voet 
28. 7½ duim, hoog aen boord 5 voet 7½ duim, ballast 
29. scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
30. pen uit dese landen te seilen naer Oudzoen in Noorwegen 
31. om aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer 
32. mede weder te keren naer de stad Amsterdam, waer 
33. omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen 
34. quijten en dan niets desen contrarie sullen trachten te 
35. ondernemen. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake 
36. hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
37. desen 20 meij 1716 
38. vernieut den 31 juli 171610 
39. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 

                                                           
1 Later boven de regel toegevoegd: ‘van Groot Schermer’. 
2 Het fragment ‘Manus’ t/m ‘Amsterdam’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Later boven de regel toegevoegd: ‘van Groot Schermer’; de tekst ‘Claes’ t/m ‘Holland’ is omkaderd. 
4 Het fragment ‘Hartje’ t/m ‘Hamburgh’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 In de tekst zijn de matrozen genummerd d.m.v. een nummer boven hun voornaam: 1 Obe, 2 Crelis, 3 Manus, 
4 Hartje, 5 Marten en 6 Willem. 
6 Het fragment ‘en Claes Pijtter’ is later doorgehaald. 
7 Later doorgehaald en veranderd in: ‘is’. 
8 Het fragment ‘Manus’ t/m ‘Amsterdam’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
9 Het fragment ‘exempt t/m is’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
10 Dit fragment staat in de linkermarge. 
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40.    geerders der stad Hindelopen 
41.    J. Hempenius 
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541 

1. Scheepsrolle voor Haitje Haitjes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindeloo: 
3. pen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die het 
4. behoord certificerende voor de waerheit dat voor ons 
5. gecompareerd sijn het naegenoemde scheepsvolk 
6. te weten Haitje Haitjes, schipper, geboren en wonagtigh  
7. tot Coudum, Pijter Tjeerds, stierman geboren en wonachtig  
8. tot Molqueren, Scholte Jans, bootsman, geboren en wonag: 
9. tig tot Coudum, Pijter …2, timmerman, geboren en wonag- 
10. tig tot Workum, Uilke Annes, kok, geboren en wonagtig 
11. tot Coudum, Sjoerd Sjoerds, ondertimmerman, Ewert Sijmens, 
12. Gerrijt Sijmens, Feike Doedes, Haitje Haitjes, alle vijv 
13. geboren en wonachtigh tot Coudum, Jacob Formers, ge: 
14. boren en wonachtigh tot Molqueren, Christiaen Cornelis 
15. en Andries Pijters, beide van Hamburgh3, alle de seven boven- 
16. gemelte sijnde matrosen, Arjen Jacobs, koksmaet, Jappe 
17. Jans kijuitwagter, beide geboren en wonachtigh tot Coudum. 
18. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
19. ware woorden in plaats van ede, als sijnde van Me: 
20. noniten gesintheit verklaert, dat sij geboren en wo: 
21. nachtigh sijn op de plaetsen hierboven gemelt, de: 
22. welke alle gelegen sijn in Friesland (uitgenomen de 
23. matrosen uit Jutland) en alsoo ingesetenen deser lan: 
24. den en datelike onderdanen van Haar Hoog: Mogende Heren 
25. Staten Generâl der Verenigde Nederlanden, en dat nu 
26. sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
27. fluitschip de Fortuin sijnde lang over steven 132¾  
28. voet, wijt binnen sijn huit 30 voet 3 duim, hol in ’t ruim 
29. bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
30. 13 voet 7½ duim, hoog aan boord 5 voet 8 duim, ballast- 
31. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
32. uit dese landen te seilen naer de Langesond in 
33. Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren in te ne: 
34. men en daer mede weder te keren naer de stad Amster: 
35. dam, waar omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk 
36. te sullen quijten, en dat niets desen contrarie sullen  
37. trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede 
38. zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen se: 
39. cretaris vertekent, desen 22 meij 1716 
40. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
41.    geerders der stad Hindelopen 
42.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Geen patroniem ingevuld. 
3 De tekst ‘van Hamburgh’ is later boven de regel toegevoegd; verbeterd uit ‘uit Jutlandt’. 
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1. vernieuwt den 29 juli 17161 
2. Scheepsrolle voor Auke Tijmens2 
3. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
4. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certi: 
5. ficerende voor de waarheit, dat voor ons gecompareerd 
6. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
7. schipper Auke Tijmens, Tijmen Aukes voluntair, 
8. stierman Freerk Alles alle drie geboren ende wonachtig 
9. tot Hindelopen, Tedde Sibrens timmerman, geboren 
10. en wonachtig tot Workum, Jurjen Anskes boots: 
11. man, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Anne 
12. Anskes kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
13. Durk Beernds geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
14. Hans Carstes, Jan Cornelis, Hans Stevens alle drie van 
15. Treviburgh, Jelle Lolles, Intje Jans, beide van Ameland, Jacob Ingel, geboren en wonachtigh 

tot Molqueren3 Sipke Abrahams, geboren en wonachtigh tot  
16. Stavoren, Harmen Pijters geboren en wonachtigh tot Har: 
17. lingen, Frans Johannes geboren en wonachtigh tot 
18. Mackum, alle de seven bovengemelte sijnde matrosen 
19. Reiner Allerts, Sibren Hendrix koksmaet tot St Jacobskerk4 koksmaet geboren en wonachtigh 

tot 
20. Molqueren, Hidde Hinnes kajuitwagter geboren en wonag 
21. tig tot Molqueren, 5 Auke Heijes coopman geboren en wo: 
22. nachtigh tot Hindelopen, en hebben sij comparanten 
23. ider voor hun selven met solemnelen ede verklaert 
24. dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven 
25. vermelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, behalve Jelle Lolles en Intje Jans die van 

Ameland sijn6 (uitgeno: 
26. men Hans Carssens, Jan Cornelis en Hans Stevens die van 
27. Treviburgh sijn) en alsoo ingesetenen deser landen en date: 
28. like onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Ge: 
29. nerael der Verenigde Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden 
30. om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip het  
31. Paradijs, sijnde lang over steven 132½ voet, wijt binnen sijn 
32. huit 30 voet 1½ duim, hol in ’t ruim bij de twede balk 
33. voor ’t groot luik op sijn uitwatering 13 voet 7½ duim, ’t ver: 
34. dek hoog 5 voet 8 duim, ballast scheeps en met gepermit: 
35. teerde coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
36. de Coperwijk in Noorwegen om aldaer een lading hout 
37. waren in te nemen en daer mede weder te keren naer 
38. de stad Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven sig ge: 
39. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
40. sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
41. haer eed doende comparanten God Almachtigh  

                                                           
1 Dit fragment staat in de linkermarge. 
2 Auke Tijmens is de schoonvader van de koopman Jappe Wiggerts en de vader van Salingh Aukes, compagnon 
in de Amsterdamse houthandel Bontekoning en Aukes. 
3 De tekst ‘Jelle Lolles’ t/m ‘Molqueren’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 De tekst ‘Sibren Hendrix’ t/m ‘St Jacobskerk’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 De volgende namen zijn omkaderd: ‘Sipke Abrahams, Harmen Pijbers, Harlingen, Frans Johannes, Mackum, 
Reiner Allerts, Molqueren’. 
6 De tekst ‘behalve’ t/m ‘sijn’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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42. helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
43. ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent, desen 22 meij 
44. 1716.  
45. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
46.   regeerders der stad Hindelopen 
47.   J. Hempenius 
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551 

1. Reders chedul voor Willem Wijpkes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Friesland, doen condt een iegelijk die ’t be: 
4. hoord, certificerende voor de waerheit dat voor ons 
5. gecompareerd sijn de hier naegenoemde reders en eige: 
6. naers in het fluitschip het Paradijs, jegenwoordigh ge: 
7. voerd werdende bij schipper Willem Wijpkes van Hin: 
8. delopen in Frieslandt, namentlijk Wiggerd Douwes 
9. voor 1/32 part, Jelle Tomas voor 1/48 part, Allert Timens 
10. voor 1/24 part, Auke Tijmens voor 1/32 part, Sibrand Pijtters 
11. voor 1/48 part, Alker Ages voor 1/48 part, Binke Simens voor 
12.  1/64 part, Gerrijt Timens voor 1/64 part, Goike Tomas voor 1/64 
13. part, Dik Tomas voor 1/64 part, de weduwe van Dries Al: 
14. lerts voor 1/64 part, Joltje Jelles voor 1/64 part, Joltje 
15. Jellis als curator over Anne Taikes voor 1/64 part 
16. Anne Jellis erven voor 1/64 part, Jantjen Ages voor 1/64 
17. part, Tiet Ottes voor 1/64 part, Trijn Hijlkes voor 1/64 part, 
18. Simen Broers voor 1/64 part, Fonger Boldewijns voor 
19. 1/64 part, Willem Wijpkes voor 1/64 part, en mede com: 
20. parerende wegens Jan van Strijn voor 1/16 part, Pijter 
21. Calkoen voor 1/16 part, de weduwe van Jan Vollenhoov 
22. voor 1/16 part, en Niesje Bosch voor 1/32 part, en Chris: 
23. tiaen van Schillebeek voor 1/32 part, en Jan Baptista 
24. van Ceulen voor 1/32 part, en Harmannus van San: 
25. ten voor 1/24 part, en de weduwe Marselus van Ceulen 
26. voor 1/32 part, en de weduwe van Jurjen Schuirman voor 
27. 1/48 part, en Claudio Lovijs d’Sermonts voor 1/32 part2 en Nicolaes Noppe 
28. voor 1/32 part, en Juffrouw Geelvink voor 1/32 part, en Pij: 
29. ter Onkelboer voor 1/32 part, en Frans Overzee voor 1/32 part 
30. en Jan Opzee voor 1/48 part, en Jan Mor d’Jonge 
31. voor 1/32 part, en Jurjaen Lennip voor 1/32 part, en hebben  
32. sij comparanten ider voor hun selven met solemne: 
33. len ede (edoch Wiggerd Douwes, Jelle Tomas, Alker Ages, 
34. Goike Tomas, Dik Tomas, Dries Allerts weduwe, Joltje Jellis 
35. de erven van Anne Jelles, Tiet Ottis bij ware woorden 
36. in plaets van ede, als sijnde van Mennoniten gesint: 
37. heit) verklaart dat sij alle sijn burgers en inwoon: 
38. ders van Frieslandt, uitgenomen Jan van Strijn, 
39. Pijter Calkoen, de weduwe van Jan Vollenhoov, Niesje 
40. Bosch, Christiaen van Schillebeek, Jan Baptista van  
41. Ceulen, Harmannus van Santen, de weduwe Marse: 
42. lus van Ceulen, de weduwe van Jurjen Schuirman,  
43. Claudio Lovijs d’Sermont, Nicolaes Noppen, Juffrouw Geelvink, 
44. Pijtter Onkelboer, Frans Overzeë, Jan Opzeë,  
45. Jan Mor d’Jonge en Jurjaen Lennip, wegens wel: 
46. ke Willem Wijpkes verklaert heeft dat sij wonachtig 
47. sijn in Hollandt en oversulxs alle sijn onderdanen 
48.        van 

                                                           
1 In linkermarge 
2 Het fragment ‘voor 1/32 part’ is later boven de regel toegevoegd. 
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[vervolg nr. 86, foto 058] 

1. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der 
2. Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte fluit 
3. schip het Paradijs sijnde lang over steven 131¼ voet 
4. wijt binnen sijn huit 29 voet 2 duim, hol in ’t ruim 
5. bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwa: 
6. teringh 13 voet 1 duim, ’t verdek hoog aen boord 5 voet 
7. 10 duim, aan hen comparanten ijder voor de portie 
8. hier boven uitgedrukt in ware eigendom toebehoord 
9. dat het selve fluitschip het Paradijs het welk op heden 
10. ter Vliestroom reisvaardig is leggende, en bij de voorschreven 
11. Willem Wijpkes als schipper gevoerd wert, voor hun 
12. comparanten rekening, ballast scheeps en met 
13. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen1 
14. sal seilen naar de Coperwijk in Noorwegen, en aldaer 
15. voor hun eigen rekeningh sal werden beladen met 
16. gepermitteerde houtwaren, om daer mede weder te 
17. keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparan: 
18. ten tot dato gene de minste last en bevel gegeven 
19. hebben of gedurende dese voijagie niet geven sullen 
20. ’t sij aen den schipper of iemand anders om iets het 
21. minste desen contrarie te doen of laten geschieden 
22. door anderen. Zoo waarlijk moest de eed doende 
23. comparanten God Almachtig helpen. Des ’t oir: 
24. conde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
25. en door onsen secretaris vertekent, desen 22 maij 
26. 1716 
27.  L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
28.   regeerders der stad Hindelopen 
29.   J. Hempenius 
30. vernieut den 29 juli 17162 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘te’. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 87, foto 058] 

561 

1. vernieut den 29 juli 17162 
2. Scheepsrolle voor Willem Wijpkes 
3. Wij burgemeesteren en regeerders der stad 
4. Hindelopen in Frieslandt doen condt een iege 
5. lijk die ’t behoord certificerende voor de waer: 
6. heit dat voor ons gecompareerdt sijn het nae 
7. genoemde scheepsvolk, te weten schipper Willem 
8. Wijpkes, stierman Uilke Folkerts beide geboren en 
9. wonachtigh tot Hindelopen, Marten Wopkes 
10. timmerman geboren en wonachtigh tot Sneek, 
11. Tjietje Pijters, bootsman geboren en wonachtigh 
12. tot Coudum, Joltje Jacobs kok geboren en wonachtig alsvoren 
13. Joannes Sapes ondertimmerman geboren en wonachtigh tot Bols: 
14. ward, Jan Jansen geboren en wonachtigh tot Hindelo: 
15. pen, Jan Roelofs wonachtigh tot Dordregt, Jan Tuining 
16. wonachtigh tot Coperwijk in Noorwegen, Jasper Pijters 
17. wonachtigh tot Stroom in Noorwegen, Idtske Broers 
18. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Luitke Pijters 
19. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, alle dese ses bo: 
20. ven gemelte sijnde matrosen, Pijtter Jolmers geboren 
21. en wonachtig tot Hindelopen koksmaet, en 
22. hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
23. solemnelen ede verklaert, dat sij geboren en wonach: 
24. tigh sijn op de plaatsen hier boven gemelt, dewelke 
25. alle gelegen sijn in Frieslandt, uitgenomen Jan Roelofs 
26. die wonachtigh is tot Dordregt in Hollandt, en 
27. alsoo ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen 
28. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generâl der 
29. Verenigde Nederlanden (exempt Jan Tuiningh en Jasper 
30. Pijters die beide uit Noorwegen sijn) en dat nu sijn 
31. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
32. fluitschip het Paradijs sijnde lang over steven 
33. 131¼ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 2 duim, hol 
34. in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 
35. uitwateringh 13 voet 1 duim, ’t verdek hoog aen 
36. boord 5 voet 10 duim, ballast scheeps en met gepermitteer:  
37. de coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
38. de Coperwijk in Noorwegen, om aldaer een ladingh hout: 
39. waren in te nemen, en daer mede weder te keren 
40. naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle 
41. beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets 
42. desen contrarie sullen trachten te ondernemen. 
43. Zoo waerlijk moest haer eed doende, comparanten 
44. God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 
45. zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen 
46. secretaris vertekent desen 22 meij 1716 
47. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
48.   ders der stad Hindelopen,   J. Hempenius  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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Afbeeldingen 

 
 

 
Hindeloopens ‘Hemeltolk’ Dominicus Goltzius (1641-1721) is een van de reders in het scheepsboek, zie 
de akten 57 en 120. 
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‘De wapens van de oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen’, van 1679 - 1742 (links) en 
1743-1808 (rechts), aangevuld met wapens van havenmeesters en kapiteins der Waalridders 
(collectie Amsterdam Museum). Oorspronkelijk waren de schildjes van bovenstaande afbeelding 
bevestigd op de lijst van een groot schilderij van Willem van de Velde, genaamd: ‘Amsterdam van het 
Y te zien’. 
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De namen Agges, Van Staveren, Scholten, Castricum en Lijnslager, komen als namen van reders voor 
in het Scheepsboek.  
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Jan Maurits Quinkhard, ‘De oppercommissarissen der Walen’ in 1747; Jan Agges Scholten, Jacob de 
Peyrou Jansz., Karel Lijnslager, Hendrik van Castricum. Hun wapens zijn aangebracht op de schouw 
(collectie Amsterdam Museum). 
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[nr. 88, foto 059] 

1. Reders chedul voor Broer Ages 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Friesland, doen condt een iegelijk die het behoord certifice: 
4. rende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de 
5. hier nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip Santen 
6. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Broer Ages 
7. van Hindelopen in Frieslandt namentlijk Harmen Sickes 
8. voor 1/32 part, Simen Broers voor 1/32 part, Harmen Ages voor 1/32 
9. part, Yds Fongers voor 1/32 part, Lieuke Reins voor 1/48 part 
10. Sicke Harmens voor 1/48 part, Allert Tijmens voor 1/48 part, 
11. Auke Tijmens voor 1/64 part, Gerrit Tijmens voor 1/128 part 
12. de secretaris Hempenius voor 1/128 part, Broer Ages voor hem  
13. selven 1/16 part, en mede comparerende wegens Harman: 
14. nus van Santen voor 1/32 part, en Jan Langerak voor 1/32 part 
15. en Harmannus van Borne voor 1/32 part, en Jan Adams van de 
16. Mark voor 1/32 part, en Jan van de Linde voor 1/32 part, en de 
17. weduwe Seber voor 1/32 part, en Jacob Borst voor 1/48 part,  
18. en Albertus Ploos voor 1/48 part, en Jacobus Ploos voor 1/48 
19. part, en Jacob Baarsen voor 1/64 part, en de weduwe van 
20. Jacob van Laer voor 1/32 part, en Christiaen van Schillebeek 
21. voor 1/32 part, en Jan Boes voor 1/48 part en Jacob van de Waije 
22. voor 1/48 part, en Cornelis Simense Muse voor 1/16 part 
23. Lieuwe de Vries voor 1/64 part, en Frans Overzee voor 1/32 part 
24. en Durk Camerling voor 1/64 part en Maria Kempis voor 
25. 1/32 part, en Arent Clasen voor 1/48 part, en Fredrik Marselus 
26. voor 1/48 part, en Hendrik Leopold voor 1/64 part, en Jan Vollen: 
27. hove voor 1/32 part, en Nicolaes Molenaer voor 1/32 part, en Andries 
28. Cuik voor 1/32 part, en Douwe Wiggerts voor 1/64 part, en hebben 
29. sij comparanten ider voor hun selven met solemnelen 
30. ede verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
31. Frieslandt, uitgenomen Harmannus van Santen, Jan 
32. Langerak, Harmannus van Borne, Jan Adams van de Mark,  
33. Jan van de Linde, de weduwe Seber, Jacob Borst, Albertus Ploos, 
34. Jacob Ploos, Jacob Baarsen, de weduwe van Jacob van Laer,  
35. Christiaen van Schillebeek, Jan Boes, Jacob van de Waije 
36. Cornelis Sijmense Muse, Lieuwe de Vries, Frans Overzee,  
37. Durk Kamerling, Maria Kempes, Arent Clasen, Fredrik 
38. Marsulus, Hendrik Leopold, Jan Vollenhove, Nico: 
39. laes Molenaer, Andries Cuik en Douwe Wiggerts, we: 
40. gens welke Broer Ages verklaert heeft dat sij wonag 
41. tig sijn in Hollandt, en oversulxs alle sijn onderdanen 
42. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
43. der Verenigde Nederlanden en dat het gemelte fluit 
44. schip Santen sijnde lang over steven 131 voet 9½ duim 

  



179 

[vervolg nr. 88, foto 059] 

571 

1. wijt binnen sijn huit 30 voet 1½ duim, hol in ’t ruim 
2. bij de darde balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
3. 13½ voet, het dek hoog aen boord 6 voet 7 duim, aen hen 
4. comparanten ider voor de portie hier boven uitgedrukt 
5. in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip 
6. Santen het welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig 
7. is leggende en bij de voerschreven Broer Ages als schipper 
8. gevoerd wert, voor hun comparanten rekening ballast 
9. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
10. landen sal seilen naer Noorwegen, en aldaer voor hun eigen 
11. rekening sal werden beladen met gepermitteerde hout: 
12. waren, om daer mede weder te keren naer de stad Am: 
13. sterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot dato ge: 
14. ne de minste last en bevel gegeven hebben of geduren: 
15. de dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen de schipper 
16. of iemand anders, om iets het minste deses contra: 
17. rie te doen of te laten geschieden door andere. Zoo 
18. waarlijk moest de eed doende comparanten God 
19. Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter 
20. sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent 
21. desen 22 meij 1716 
22. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
23.   regeerders der stad Hindelopen 
24.   J. Hempenius 

 

[nr. 89, foto 059] 

25. Scheeps Rolle voor Broer Ages 
26. Wij burgemeesteren en regeerders der stad 
27. Hindelopen in Friesland doen cond een iegelijk 
28. die ‘t behoord certificerende voor de waerheit dat 
29. voor ons gecompareerdt sijn het naegenoemde 
30. scheepsvolk te weten schipper Broer Ages geboren 
31. tot Hindelopen en wonachtigh tot Coudum, stierman 
32. Simen Jellis geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
33. Sipke Pijters timmerman geboren en wonachtigh 
34. tot Hindelopen, Pibe Reins bootsman geboren en wonachtigh 
35. tot Coudum, Jelle Rommerts kok geboren en wonachtig 
36. tot Hindelopen, Jelle Harmens geboren en wonachtigh  
37. tot Mackum, Jacob Jansen wonachtigh tot Warder 
38. Andries Brantes wonachtigh tot Amsterdam, Jan 
39. Jacobs wonachtigh tot Warder, Rinke Waltes geboren 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[vervolg nr. 89, foto 060] 

1. en wonachtigh tot Coudum Klaas Klasens geboren en wo: 
2. nachtigh tot Harlingen, alle dese ses boven gemelte 
3. sijnde matrosen, Here Doitjes koksmaet geboren en wonachtig 
4. tot Coudum, Broer Jappes kijuitwagter geboren en wonag: 
5. tig tot Coudum, en hebben sij comparanten, ider voor hun 
6. selven onder solemnelen ede verklaart, dat sij geboren en wo: 
7. nachtigh sijn op de plaatsen hier boven gemelt, de welke 
8. alle gelegen sijn in Frieslandt, uitgenomen Andries Bran: 
9. tes, die wonachtigh is in Hollandt, en alsoo ingesetenen 
10. deser landen en datelike onderdanen van haer Hoog: 
11. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Neder: 
12. landen exempt Jacob Jansen en Jan Jacobs die beide van Warder zijn1 en dat nu sijn 

bescheiden om in de gemelte 
13. qualiteiten met het fluitschip Santen sijnde lang over 
14. steven 131 voet 9½ duim wijt binnen sijn huit 30 voet 1½ duim 
15. hol in ’t ruim bij de darde balk voor ’t groot luik op sijn 
16. uitwatering 13½ voet, het dek hoog aen boord 6 voet 8 duim 
17. ballast scheeps met gepermitteerde coopmanschap: 
18. pen uit dese landen te seilen naer Noorwegen, om 
19. aldaer een lading houtwaren in te nemen en daermede 
20. weder te keren naer de stad Amsterdam, waeromtrent 
21. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
22. niets desen contrarie sullen trachten te onderne: 
23. men. Zoo waerlijk moest haer eed doende comparan: 
24. ten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 
25. zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris 
26. vertekent desen 22 meij 1716 
27.  L:S: Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
28.   ders der stad Hindelopen 
29.   J. Hempenius 

 

[nr. 90, foto 060] 

30. Reders chedul voor Eeke Eekes 
31. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
32. in Frieslandt doen cond een iegelijk die ’t behoord cer: 
33. tificerende voor de waarheit dat voor ons gecompareerd 
34. sijn de hiernae genoemde reders en eigenaers in het 
35. fluitschip Voortwijk, jegenwoordigh gevoerd werden: 
36. de bij schipper Eeke Eekes van Hindelopen in Frieslandt 
37. namentlijk Hessel Pijters voor 1/32, part Pijter Jappes voor 
38. 1/64, part Pijter Tjeerds Cool voor 1/64 part, Dik Pijters voor 1/64 
39. Part, Eeke Eekes voor 1/48 part, en mede comparerende 
40. wegens Willem Backer Cornelisz voor 1/24 part, Steven 
41. Nellestein voor 1/48 part, en Jan Meerman voor 1/24 part, 
42. en Pijter Lacoert van Voort voor 1/16 part, 
43. en Allardus Lacoert voor 1/24 part, en Christiaen Schillebeek 
44. voor 1/16 part, en Jasper Bolten voor 1/24 part, en Everardus Switser 
                                                           
1 De tekst ‘Jacob Jansen’ t/m ‘sijn’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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45. voor 1/24 part, en de weduwe van Gerbrand Molenaer voor 1/24 part, 
46. en Claes Simens van Leuwarden voor 1/48 part, en de Heer Groenen 
47.        dijk voor 1/24 part, 
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[vervolg nr. 90, foto 060] 

581 

1. en de weduwe van Jan Vollenhoov voor 1/32 part, en de weduwe 
2. van Ewerwijn Glimmer voor 1/8 part, en Jan en Jacob Bolten 
3. voor 1/64 part, en Georg d’Bruin voor 1/24 part, en de Heer 
4. Rendorp voor 1/32 part, en Pijter Onkelboer voor 1/24 part, en 
5. Pijter Pijters van Beek voor 1/32 part, en Jan van Stein 
6. voor 1/48 part, en Pijter Jansen Molenaer voor 1/48 part 
7. en Nicolaes Molenaer voor 1/48 part, en Barent Leijen voor 
8. 1/48 part, en Pijter Jansen Ouwe Jansen voor 1/48 part, en Isak 
9. Codde voor 1/48 part, en hebben sij comparanten ieder voor hun 
10. selven met ware woorden in plaets van ede, als sijnde van  
11. Mennoniten gesintheit, verklaart dat sij alle sijn bur: 
12. gers en inwoonders van Frieslandt, uitgenomen Willem 
13. Backer Cornelisz, Steven van Nellestein, Jan Meerman, Pij: 
14. ter Lacoert, Allardus Lacoert, Christiaen Schillebeek, Jasper 
15. Bolten, Everardus Switser, de weduwe van Gerbrand Molenaer, 
16. Claas Simens van Leuwarden, de Heer Groenendijk, de weduwe 
17. van Jan Vollenhoven, de weduwe van Ewerwijn Glimmer, Jan 
18. en Jacob Bolten, George d’Bruin, de Heer Rendorp, Pijter 
19. Onkelboer, Pijter Pijters van Beek, Jan van Stein, Pijter 
20. Jansen Molenaar, Nicolaes Molenaar, Barent Leijen, Pijter 
21. Jansen Ouwe Jansen, en Isak Codde, wegens welke Eeke 
22. Eekes verklaart heeft dat sij wonachtigh sijn in Holland 
23. en oversulxs alle sijn onderdanen van haer Hoog: Mogen: 
24. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en 
25. dat het gemelte fluitschip Voortwijk, sijnde lang over 
26. steven 132½ voeten, wijt 30 voet, hol in ’t ruim 13 voet 4 duim 
27. hoog aan boord 6 voet, aan hen comparanten ijder voor 
28. de portie hier boven uitgedrukt in ware eigendom toe 
29. behoord, dat het selve fluitschip Voortwijk het welk 
30. op heden ter Vlie Stroom reis vaerdig is leggende en 
31. bij de voorschreven Eeke Eekes als schipper gevoerd wert 
32. voor hun comparanten rekening, ballast scheeps en 
33. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen 
34. sal seilen naer Drogebak in Noorwegen2 en aldaer voor 
35. hun eigen rekening sal worden beladen met gepermitteerde 
36. houtwaren om daermede weder te keren naer de stad Am: 
37. sterdam, dat eintelijk sij comparanten tot dato gene 
38. de minste last en bevel gegeven hebben of gedurende dese 
39. voijagie niet geven sullen ’t sij aen den schipper of ie: 
40. mand anders om iets het minste desen contrarie te doen 
41. of laten geschieden door andere. Des ‘t oirconde de: 
42. ser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen 
43. secretaris vertekent desen 22 meij 1716 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Drøbak, aan het Oslofjord. 
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44. vernieut den 28 juli 17161 
45. L:S: Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
46.   en regeerders der stad Hindelopen 
47.   J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 91, foto 061] 

1. Scheepsrolle voor Eeke Eekes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ‘t behoord certi: 
4. ficerende voor de waarheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten schipper 
6. Eeke Eekes, stierman Wibrand Wibes, beide geboren en 
7. wonachtigh tot Hinlopen, Harke Willems timmerman 
8. geboren en wonachtig tot Workum, Jan Jansen bootsman, 
9. Gerrijt Jansen kok, beide geboren en wonachtigh tot Hinde: 
10. lopen, Jacob Jans, Barent Andries, geboren en wonachtigh tot Hindeloopen, Cornelis Pijbes, 

wonachtigh tot Groningen,1 Claes Claesen wonachtigh tot Amsterdam, Roelof 
11. Pijters, Jacob Hansen beide mede aldaer wonachtigh, Hom- 
12. me Pijters geboren en wonachtigh op de Jouwer, Beernt 
13. Scholle, Wibrand Sibolts2 geboren en wonachtigh 
14. tot Hindelopen Jan Simens geboren en wonachtigh tot Workum, Jacob Pijters wonachtigh op 

Vlielandt, Douwe Reitjes geboren en wonachtig tot Mackum3 Jan Jentjes geboren en 
wonachtigh 

15. tot Workum, alle dese seven gemelte sijnde matrosen4 
16. Frijske Annes koksmaat, Anne Luitkes kijuitwagter beide 
17. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, en hebben  
18. sij comparanten ider voor hun selven met ware woorden 
19. in plaats van ede, als sijnde van Mennoniten gesintheit 
20. verklaart dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
21. plaatsen hierboven gemelt, dewelke alle gelegen 
22. sijn in Frieslandt, uitgenomen Jacob Jans die tot Amsterdam wonagtig is, Cornelis Pijters tot 

Groningen en Jacob Pijters op Vlielandt,5 Claas Clasen Roelof Pijters 
23. Jacob Hansen welke uit Holland sijn, en alsoo inge: 
24. setenen deser landen, en datelike onderdanen van 
25. Haar Hoog Mogende Heeren Staten Generâl der Verenig: 
26. de Nederlanden en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
27. qualiteiten met het fluitschip Voortwijk sijnde lang 
28. over steven 132½ voeten wijt 30 voet, hol in’t ruim 13 voet 
29. 4 duim, hoog aan boord 6 voet, ballast scheeps en met 
30. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te  
31. seilen naer Drogebak in Noorwegen, om aldaer een  
32. lading houtwaren in te nemen, en daermede weder te  
33. keren naer de stad Amsterdam, waaromtrent sij alle  
34. beloven sigh getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets  
35. desen contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ’t oir- 
36. conde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
37. en door onsen secretaris vertekent desen 22 meij 1716 
38. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
39.    en regeerders der stad Hindelopen 

                                                           
1 De tekst ‘Jacob Jans’ t/m ‘Groningen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Hierna doorgehaald ‘beide’. 
3 De tekst ‘Jan Simens’ t/m ‘Mackum’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
4 In de hoofdtekst zijn diverse namen omkaderd: Claes Clasen, Roelof Pijters, Jacob Hansen, Homme Pijters, 
Beernt Scholle en Jan Jentjes. Het lijkt zo te zijn dat na de eerste reis zes van de zeven matrozen van boord zijn 
gegaan en vervangen. Alleen Wibrand Sibolts bleef mogelijk aan boord. De namen van de vervangers staan in 
de kantlijn. Zie ook de laatste regel van de bladzijde. 
5 De tekst ‘Jacob Jans’ t/m ‘Vlielandt’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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40.    J. Hempenius 
41. Den 28 juli 1716 vernieut nae de marginalia1 

  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 92, foto 061] 

591 

1. Scheepsrolle voor Pijtter Tjeerds Cool 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
3.  Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk  
4. die ‘t behoord certificerende voor de waerheit  
5. dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde  
6. scheepsvolk, te weten schipper Pijtter Tjeerds Cool,2 geboren 
7. en wonachtigh tot Hindelopen, stierman Sijtje Dou- 
8. wes geboren en wonachtigh tot Hindelopen,3 Hartman Fransen 4 
9. timmerman, geboren en wonachtigh tot Workum 
10. Lieuwe Pijters, bootsman geboren en wonachtigh tot 
11. Hindelopen, Reiner Jans, kok geboren en wonachtig 
12. tot Hindelope, Rinner Ippes geboren en wonachtigh 
13. tot Hindelopen, Hijlke Jellis, Sibrand Pijtters, beide 
14. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Wibe Minnes wonachtig tot Ensemer Sijl, Jan Jansen 

wonachtig tot Amsterdam, Pijter Hendrixs wonachtigh tot Noordtmars in ’t Furstendom 
Holstein, Gerrijt Jans van ’t eiland Veur in Holstein,5 Ewert 

15. Flaer van Abbekerk in Noord Hollandt, Jacob Ja 
16. cobs van Groot Schermer in Noord Hollandt, Joannes 
17. IJsbren wonachtigh tot Amsterdam, Cornelis Jonas 
18. van Arendael in Noorwegen, alle seven6 boven ge: 
19. melte sijnde matrosen, Ewert Jacobs geboren en wonachtig tot Molqueren koksmaet7 Jan 

Durksz koksmaet van 
20. Texel, Tjerne Simens kijuitwagter, geboren en wonachtig 
21. tot Warns, Gelle Sierds koopman geboren en wonachtig tot Hindelopen.8 En hebben sij 

comparanten ijder voor hun selven 
22. met ware woorden in plaats van ede, als sijnde van Men: 
23. noniten gesintheit verklaert dat sij geboren en wonachtig 
24. sijn op de plaetsen hierboven gemelt, dewelke alle gelegen 
25. sijn in Frieslandt, uitgenomen Jan Jans die tot Amsterdam wonachtigh is,9 Ewert Flaer en 

Jacob Jacobs die 
26. uit Noord Holland sijn, en Jan Durxs die van Texel is, en alsoo 
27. ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen van 
28. Haer Hoog Mogende Heeren Staten Generâl der Verenigde 
29. Nederlanden behalven Pijter Hendrixs en Gerrijt Jans die uit het Furstendom Holstein sijn,10 

(exempt Cornelis Jonasz die uit Noorwegen is) en 
30. dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met  
31. het fluitschip de Prins Johan Willem Friso sijnde langh 
32. over steven 131¼ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet, 1½ duim 
33. hol in’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Later boven de regel toegevoegd: ‘Cool’. 
3 De plaatsnaam ‘Hindelopen’ is later verbeterd; hierna doorgehaald: ‘Roelof Jans’. 
4 De naam ‘Hartman Fransen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
5 De tekst ‘Wibe Minnes’ t/m ‘Holstein’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
6 In de hoofdtekst zijn diverse namen omkaderd: Ewert Flaer, Jacob Jacobs, Joannes IJsbren, Cornelis Jonas en 
Jand Durksz koksmaet. Het lijkt zo te zijn dat na de eerste reis vier van de zeven matrozen en de koksmaat van 
boord zijn gegaan en vervangen. Zie ook de laatste regel van de bladzijde. 
7 De tekst ‘Ewert Jacobs’ t/m ‘koksmaet’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
8 De tekst ‘Gelle Sierds’ t/m ‘Hindelopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
9 De tekst ‘Jan Jans’ t/m ‘is’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
10 De tekst ‘Pijter Hendrixs’ t/m ‘sijn’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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34. uitwatering 13 voet 3½ duim, hoog aen boord 5 voet 7 duim 
35. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
36. uit dese landen te seilen naer de Coperwijk in Noorwe: 
37. gen, om aldaer een lading houtwaren in te nemen, en 
38. daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam 
39. waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen  
40. quijten, en dat niets desen contrarie sullen trachten te onder: 
41. nemen. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier on: 
42. der gedrukt, en door onsen secretaris vertekent desen 23 
43. meij 1716 
44. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
45.    ders der stad Hindelopen 
46.    J. Hempenius 
47. Den 28 juli 1716 vernieut en nae de marginalia verandert1 

 
  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 93, foto 062] 

1. Reders chedul voor Tjerk Sibolts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
3. landt doen condt een iegelijk die ‘t behoord certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de hier 
5. naegenoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Hoop 
6. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Tjerk Si: 
7. bolts van Hindelopen in Frieslant, namentlijk 
8. Pijtter Tjeerds Cool voor 1/32 part, Dries Sibolts voor 1/64 part, 
9. Taet Sibolts voor 1/48 part, Sibolt Sibolts voor 1/48 part, Esther  
10. Tomas voor 1/48 part, Dik Tomas voor 1/48 part, Jelle Tomas 
11. voor 1/48 part, Goike Tomas voor 1/48 part, de erven van Jelle Reit: 
12. jes voor 1/48 part, Wiggerd Douwes voor 1/48 part, Durk Hindlopen, 
13. wegens Heije Hommes erven voor 1/48 part, Pijtter Jellis weduwe 
14. voor 1/48 part, Jelle Simens voor 1/48 part, Tiet Ottes voor 1/64 
15. part, Wiggert Sijbolts erven voor 1/64 part, Ath Sibolts erven 
16. voor 1/64 part, Sipke Reinders voor 1/64 part, Durk Heris voor 
17. 1/48 part, Tjerk Sibolts voor 1/16 en 1/64 part en mede compare: 
18. rerende wegens Christiaen Schillebeek voor 1/16 part, en de 
19. weduwe van Lijnslager voor 1/16 part en Jan Bolten en soon voor 
20. 1/32 part en Pijtter Jans Molenaer voor 1/32 part, en Corne 
21. lis Andries voor 1/32 part, en Jan Rendorp voor 1/32 part, en Jacob 
22. Fransen Overzeë erven voor 1/32 part, en Gerrijt Colonius voor 1/32  
23. part en de weduwe Jan Everwijn Glimmer voor 1/24 part, 
24. en Cornelis Jans Melker voor 1/48 part, en de weduwe Molenaer  
25. voor 1/48 part, en Lammert Reijers voor 1/48 part, en de erven 
26. van Jan Sette voor 1/48 part, en Jacobus d’Jong voor 1/48 part, 
27. en Joannes Sandbergen voor 1/48 part, en Jan Vianen voor 1/48 
28. part, en Cornelis Jans de Goede voor 1/48 part, en Jan Leen 
29. voor 1/48 part, en de Heer Sul voor 1/48 parten, en hebben sij compa: 
30. ranten ijder voor hun selven met ware woorden in plaets  
31. van ede, als sijnde van Mennoniten gesintheit, verklaert dat  
32. sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, uitgeno: 
33. men uitgenomen1 Christiaen Schillebeek, de weduwe van  
34. Lijnslager, Jan Bolten en soon, Pijter Jans Molenaer, Cornelis  
35. Andries, Jan Rendorp, Jacob Fransen Overzee erven, Gerrijt Colo: 
36. nius, de weduwe Jan Everwijn Glimmer, Cornelis Jans Melker, 
37. de weduwe Molenaer, Lammert Reijers, de erven van Jan Sette,  
38. Jacobus d’ Jong, Joannes Sandbergen, Jan Vianen, Cornelis Jans  
39. de Goede, Jan Leen, de Heer Sul, wegens welke Tjerk Sibolts 
40. verklaert heeft dat sij wonachtigh sijn in Hollandt en 
41. oversulx alle sijn onderdanen van Haer Hoog Mogende  
42. Heeren Staten Generâl der Verenigde Nederlanden, en dat  
43.         het 

  

                                                           
1 Er staat twee keer ‘uitgenomen’. 
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[vervolg nr. 93, foto 062] 

601 

1. het gemelte gemelte fluitschip de Hoop, sijnde lang over stev: 
2. en 134½ voeten, wijt binnen sijn huit 29 voet 9 duim, hol 
3. in’t ruim bij de twede balk voor’t groot luik op sijn uitwater: 
4. ring 13 voet 6 duim, hoog aan boord 5½ duim2 aen hen comparan: 
5. ten ijder voor de portie hier boven uitgedrukt in ware eigendom  
6. toebehoord, dat het selve fluitschip de Hoop, het welk op  
7. heden ter Fliestroom reisvaerdigh is leggende en bij de  
8. voorschreven Tjerk Sibolts als schipper gevoerd wert voor hun  
9. comparanten rekening, ballast scheeps en met gepermit: 
10. teerde coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer Dram: 
11. me in Noorwegen, en aldaer voor hun eigen rekening sal  
12. werden beladen met gepermitteerde houtwaren, om daer me: 
13. de weder te keren naar de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
14. sij comparanten tot dato gene de minste last en be: 
15. vel gegeven hebben of gedurende dese voijagie niet  
16. geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders om  
17. iets het minste desen contrarie te doen of laten geschie: 
18. den door andere. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier  
19. ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 23 meij 
20. 1716 
21. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders  
22.    der stad Hindelopen  
23.    J. Hempenius 
24. vernieut den 28 juli 17163 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Zeer waarschijnlijk bedoelde men hier ‘voet’ i.p.v. ‘duim’. 
3 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd.  



190 

[nr. 94, foto 063] 

1. Rolle voor Tjerk Sibolts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t behoord certifi: 
4. cerende voor de waarheit, dat voor ons gecompareerdt 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Tjerk Sibolts, stierman Pijter Tjeerds, Jappe Pijters 
7. timmerman, Simen Jolles bootsman alle vier geboren en 
8. wonachtigh tot Hindelopen, Jan Harmens kok geboren 
9. en wonachtigh tot Stavoren, Jan Tijssen uit Noord Hol: 
10. landt, Fonger Jilderts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
11. Jacob Aartsen wonachtigh tot Medenblik, Pijter Adriaans1, Lucas Adriaens,2 Pijter Borsen 
12. Mathijs Borsen alle vier3 uit het Furstendom Holstein 
13. Wiggerd Broers geboren en wonachtig tot Hinde: 
14. lopen, Romke Nannes geboren en wonachtigh tot 
15. Coudum, alle de seven bovengemelte sijnde matrosen 
16. Kornelis Jansz4 koksmaet van Stavoren5, Douwe Douwes 
17. kijuitwagter geboren en wonachtig tot Hindelopen. 
18. En hebben sij comparanten ijder voor hun selven met 
19. ware woorden in plaets van ede, als sijnde van Mennoniten 
20. gesintheit, verklaert dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
21. plaetsen hierboven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
22. Frieslandt, exempt Jan Tyssen6 die uit Noord Holland 
23. is en ……., die van Texel is, en alsoo ingesetenen  
24. deser landen en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende 
25. Heeren Staten Generâl der Verenigde Nederlanden, Pijter Adriaens, Lucas Adriaens, Pijter 

Borsen, Mathijs Borsen, die uit het Furstendom Holstein sijn7 en dat 
26. nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met 
27. het fluitschip de Hoop, sijnde lang over steven 134½ voeten,8 wijt binnen  
28. sijn huit 29 voet 9 duim, hol in ’t ruim bij de twede balk 
29. voor ’t groot luik op sijn uitwatering 13 voet 6 duim, hoog  
30. aen boord 5½ duim, ballast scheeps en met gepermitteerde 
31. coopmanschappen uit dese landen te seilen naer Drammen 
32. in Noorwegen om aldaer een lading houtwaren in te nemen 
33. en daermede weder te keren naer de stad Amsterdam, waer 
34. omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
35. en dat niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen 
36. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
37. en door onsen secretaris vertekent desen 23 meij 1716 
38. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
39.   der stad Hindelopen 
40.   J. Hempenius,                 vernieut den 28 juli 17169 

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘uit het Furstendom Holstein’. 
2 Hierna doorgehaald ‘uit Holstein’; de namen ‘Pijter Adriaans’ en ‘Lucas Adriaens’ zijn later in de linkermarge 
toegevoegd. 
3 Boven de regel later toegevoegd: ‘alle vier’; doorgehaald ‘beide’. 
4 De naam ‘Kornelis Jansz’ is later ingevuld op een stippellijn. 
5 Verbeterd uit ‘Texel’. 
6 Verbeterd uit ‘Jacob Aerts’. 
7 De tekst ‘Pijter Adriaens’ t/m ‘sijn’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
8 Later boven de regel toegevoegd. 
9 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
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[nr. 95, foto 063] 

611 

1. Reders chedul voor Jelle Tomas 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifi: 
4. cerende voor de waarheit dat voor ons gecompareerdt sijn 
5. de hier naegenoemde reders en eigenaers in het fluitschip 
6. de Hoop, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Jelle 
7. Tomas van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Tjerk Sibolts cum sociis2 te samen voor 1/16 part, Haitje Hait: 
9. jes voor 1/24 part, Sibrand Pijtters voor 1/48 part, Allert Timens 
10. voor 1/24 part, Auke Tijmens voor 1/32 part, Goike Tomas voor 1/16 part 
11. Joltje Jellis voor 1/48 part, Dik Tomas voor 1/24 part, Dries Allerts 
12. weduwe voor 1/16 part, Tiet Ottes voor 1/64 part, Wiggerd Pijters cum 
13. sociis voor 1/48 part, Ige Igges erven3 voor 1/32 part, Pijter Jelmers weduwe 
14. voor 1/48 part, Tjeerd Heris voor 1/48 part, de erven van Anne  
15. Jellis Boer voor 1/48 part, Sicke Harmens voor 1/24 part, Si: 
16. men Hessels voor 1/24 part, Alker Ages voor 1/48 part, Tjebbe  
17. Reiners voor 1/64 part, Reintjen Reintjes voor 1/48 part, Bauk  
18. Eelkes voor 1/32 part, Allert Ippes voor 1/32 part, Gerrijt Tij: 
19. mens voor 1/48 part, Jelle Tomas voor hem selven voor 1/12 
20. part, en mede comparerende wegens Christiaan van Schil- 
21. lebeek voor 1/24 part, en Juffrouw Niesje Bosch voor 1/32 part, en 
22. Pijtter Onkelboer voor 1/32 part, en Joachim Rendorp voor 
23. 1/48 part, en Jan Jacobsen Honing voor 1/48 part, en Hindrik 
24. Bicker voor 1/32 part, en hebben sij comparanten ider voor 
25. hun selven met ware woorden in plaats van ede, als sijnde van 
26. Mennoniten gesintheit, en Sibrand Pijters, Allert Tijmens, 
27. Auke Tijmens, Sicke Harmens en Gerrijt Tijmens onder solemnelen 
28. ede verklaart, dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Fries: 
29. landt, uitgenomen Christiaen van Schillebeek, Juffrouw Niesje 
30. Bosch, Pijtter Onkelboer, Joachim Rendorp, Jan Jacobsen Honing 
31. en Hendrik Bicker, wegens welke Jelle Tomas verklaert 
32. heeft dat sij wonachtigh sijn in Hollandt, en oversulxs alle 
33. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten 
34. Generâl der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte 
35. fluitschip de Hoop sijnde lang over steven 134 voet, wijt binnen sijn huit 
36. 30 voet 3 duim, hol in ’t ruim 13 voet 4 duim, ’t verdek hoog aen boord 5 voet 
37. 10 duim, aen hen comparanten ijder voor de portie hier boven 
38. uitgedrukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluit: 
39. schip de Hoop het welk op heden ter Vlie Stroom reisvaardig  
40. is leggende en bij4 voorschreven Jelle Tomas als schipper ge: 
41. voerd wert voor hun comparanten rekening, ballast scheeps en 
42. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen sal seilen 
43. naer de Langesond in Noorwegen en aldaer voor hun eigen rekeningh 
44. sal werden beladen met gepermitteeerde houtwaren om daer mede 
45. weder te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij com- 
46. paranten tot dato gene de minste last en bevel gegeven 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Cum sociis (lat.)=met zijn deel- of lotgenoten. 
3 Dit woord is later boven de regel toegevoegd; vóór de naam is doorgehaald ‘de weduwe’. 
4 Hierna doorgehaald ‘de’. 
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47. hebben of gedurende dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen 
48.          den  
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[vervolg nr. 95, foto 064] 

1. den schipper of iemand anders om iets het minste deses contrarie te 
2. doen of laten geschieden door andere. Zoo waarlijk moest de eed doende 
3. comparanten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 
4. zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent 
5. desen 26 meij 1716 
6. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
7.   stad Hindelopen  
8.   J. Hempenius 
9. weder vernieut 
10. den 18 augustus 17161 

 

[nr. 96, foto 064] 

11. Rolle voor Jelle Tomas 
12. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Friesland 
13. doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de waer: 
14. heit dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheepsvolk 
15. te weten als schipper2 Jelle Tomas, stierman Douwe Jappes beide geboren 
16. en wonachtigh tot Hindelopen, Harmen IJsbrandtz timmerman 
17. geboren en wonachtigh tot Sloten, Pijter Abels timmerman 
18. Doije Folkerts bootsman, Claes Clasen kok, alle drie geboren en 
19. wonachtigh tot Hindelopen, Adam Douwes wonachtigh tot  
20. Medenblik, Andries Hansen wonachtigh tot Stokholm, Jelte Joannes 
21. geboren en wonachtigh tot Sneek, Doede Doedes geboren en wonachtig 
22. tot Stavoren, Jacob Crelis wonachtigh in de Rijp, Jan Hendrix wonag: 
23. tig in de Gragt beide in Noord Hollandt, alle de ses boven gemelte 
24. sijnde matrosen, Jacob Poulus koksmaet uit het Furstendom Hol: 
25. stein, Freerk Uilkes kijuitwagter geboren en wonachtigh tot 
26. Hindelopen, en hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
27. ware woorden in plaets van ede verklaart, als sijnde van Men: 
28. notiten gesintheit, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de  
29. plaatsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
30. Frieslandt exempt Adam Douwes, Jacob Crelis en Jan Hendrixs 
31. die wonachtigh sijn in Noord Holland, en alsoo ingesetenen deser 
32. landen en datelike onderdanen van haar Hoog: Mogende Heeren Sta: 
33. ten Generâl der Verenigde Nederlanden, exempt Andries Hansen die 
34. van Stokholm is, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte quali: 
35. teiten met het fluitschip de Hoop sijnde lang over steven 134 voet 
36. wijt binnen sijn huit 30 voet 3 duim, hol in ’t ruim 13 voet 4 duim 
37. ’t verdek hoog aen boord 5 voet 10 duim ballast scheeps en met 
38. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 
39. naer de Langesond in Noorwegen om aldaer een ladingh 
40. houtwaren in te nemen en daer mede weder te keren naer de stad 
41. Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk 
42. te sullen quijten en dat niets deses contrarie sullen tragten te 
43. ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
44. ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent, desen 
45. 26 meij 1716 
46. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Later boven de regel toegevoegd. 
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47.   regeerders der stad Hindelopen 
48.   J. Hempenius 
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[nr. 97, foto 064] 

621 

1. Reders chedul voor Abe Jans 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifice: 
4. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn 
5. de hier nae genoemde reders en eigenaers in het fluit: 
6. schip de Vergulde Kat, jegenwoordig gevoerd werdende 
7. bij schipper Abe Jans van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Wiggerd Douwes voor 3/32 part, Dik Sierds voor 1/16 part, Here Si: 
9. mens erven voor 1/32 part, Durk Reiners voor 1/48 part, Tjeerd Rei: 
10. ners voor 1/48 part, Alker Ages voor 1/48 part, Abe Jans voor hem 
11. selven voor 1/32 part, en mede comparerende wegens Teuntje 
12. van Laer voor 1/16 part, en Cornelis van Laer voor 1/16 part, en 
13. de weduwe Vollenhoov voor 1/16 part, en Georg de Bruin voor 
14. 1/16 part, en Pijter Onkelboer voor 1/16 part, en de Heer Rendorp 
15. voor 1/16 part, en Christiaen Schillebeek voor 1/16 part, en Frans  
16. Overzeë voor 1/16 part, en Jan van Vliet voor 1/32 part, en de heren 
17. Wittepaerd en Hoogsaet voor 1/32 part, en Gerrijt van de Rijp 
18. voor 1/32 part, en de Heer Sandbergen voor 1/32 part, en Six 
19. Pijter Six voor 1/32 part, en Cornelis van Dalen voor 1/32 part 
20. en Cornelis van Grieken voor 1/32 part, en hebben sij compa: 
21. ranten ijder voor hun selven met ware woorden in plaets 
22. van ede, als sijnde van Mennoniten gesintheit, en Tjeerd 
23. Reiners bij ede solemneel verklaart, dat sij alle sijn bur: 
24. gers en inwoonders van Frieslandt, uitgenomen Teuntje van  
25. Laer, Cornelis van Laer, de weduwe Vollenhoov, Georg d’Bruin 
26. Pijter Onkelboer, de Heer Rendorp, Christiaen Schillebeek,  
27. Frans Overzeë, Jan van Vliet, de heren Wittepaerd en Hoogh: 
28. saedt, Gerrijt van de Rijp, de Heer Sandbergen, Six Pijter Six, Cor: 
29. nelis van Dalen en Cornelis van Grieken, wegens welke Abe 
30. Jans verklaert heeft dat sij wonachtigh sijn in Hollandt en 
31. oversulxs alle sijn onderdanen van haer Hoog: Mogende Heren 
32. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het ge: 
33. melte fluitschip de Vergulte Kat, sijnde lang over steven 
34. 134¾ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 7 duim, hol in ’t ruim 
35. 13 voet 2 duim, ’t verdek hoog aen boord 6 voet, aen hen com: 
36. paranten ider voor de portie hierboven uitgedrukt in 
37. ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip de 
38. Vergulte Kat hetwelk op heden ter Vliestroom reis: 
39. vaerdig is leggende, en bij de voorschreven Abe Jans als schip: 
40. per gevoerd wert, voor hun comparanten rekeningh 
41. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschap: 
42. pen uit dese landen sal seilen naer Noorwegen, en aldaer voor 
43. hun eigen rekening sal werden beladen met gepermitteer: 
44. de houtwaren om daer mede weder te keren naer de stad 
45. Amsterdam, dat eintelijk sij comparanten tot dato gene 
46. de minste last of bevel gegeven hebben of gedurende dese voija: 
47. gie niet geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders, om 
48. iets het minste deses contrarie te doen of te laten geschieden door 
49. andere, zo waerlijk moest de eed doende comparanten God 

                                                           
1 In linkermarge. 
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50.         Almachtigh 
 

[vervolg nr. 97, foto 065] 

1. Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
2. en door onsen secretaris vertekent desen 3 junij 1716 
3. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
4.   stad Hindelopen 
5.   J. Hempenius 
 

[nr. 98, foto 065] 

6. Scheepsrolle voor Abe Jans 
7. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Frieslandt, 
8. doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor de 
9. waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn het naegenoemde 
10. scheepsvolk te weten, schipper Abe Jans, stierman Hendrik 
11. Feddes, Marten Martens bootsman, Goike Clases kok, alle vier 
12. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Tjebbe Sieverts oppertimmer: 
13. man, geboren en wonachtigh tot Worcum, Hendrik Jans onder: 
14. timmerman, geboren en wonachtig tot Kockin in het Stigt Utregt 
15. Jan Ewerts van Medenblik, Harke Seerps van Harlingen, aldaer 
16. geboren en wonachtigh, Harmen Andries, Hendrik Arjens beide gebo:  
17. ren en wonachtigh tot Harlingen, Pijter Willems geboren en wo: 
18. nachtigh tot Stavoren, Pijter Willems van Ackersloterwoude 
19. Andries Alkers geboren en wonachtigh tot Hindelopen, alle de seven 
20. bovengemelte sijnde matrosen, Durk Feckis koksmaet geboren en 
21. wonachtigh tot Harlingen, en hebben sij comparanten ider voor 
22. hun selven met ware woorden in plaets van ede, als sijnde van Men: 
23. noniten gesintheit, verklaert dat sij geboren en wonachtigh sijn 
24. op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
25. Frieslandt, exempt Hendrik Jans, die uit de provincie van Utregt 
26. is, en Jan Ewerts uit Noord Hollandt, en alsoo ingesetenen de: 
27. ser landen en datelike onderdanen van haer Hoog: Mogende Heren 
28. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat nu sijn beschei: 
29. den om in de gemelte qualiteiten met het fluitschip de Ver: 
30. gulte Kat, sijnde lang over steven 134¾ voet, wijt binnen sijn huit 
31. 29 voet 7 duim, hol in ’t ruim 13 voet 2 duim, ’t verdek hoog 6 
32. voet, ballast scheeps en met gepermitteerde coopman: 
33. schappen uit dese landen te seilen naer Noorwegen, om aldaer 
34. een ladingh houtwaren in te nemen, en daer mede weder te 
35. keren naer de stad Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven 
36. sig getrouwelijk te sullen quijten en dat niets desen contrarie 
37. sullen trachten te ondernemen, des ‘t oirconde deser stede zegil 
38. ter sake hier onder gedrukt en door onsen secretaris vertekent 
39. desen 3 junij 1716 
40. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
41.    der stad Hindelopen 
42.    J. Hempenius 
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[nr. 99, foto 065] 

631 

1. Reders chedul voor Sipke Heijes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi: 
4. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn de hier naegenoemde reders en eigenaers in het 
6. coffe-schip de Juffrouw Helena Maria, jegenwoordig ge: 
7. voerd werdende bij schipper Sipke Heijes van Hindelo: 
8. pen in Frieslandt te weten 
9. Durk en Claes Hindlopen voor ¼ part 
10. Durk Heris voor 1/8 part 
11. Alker Ages voor 1/24 part 
12. Rinke Sibolts voor 1/16 part 
13. Nanne Pijtters voor 1/24 part 
14. Goike Tomas voor 1/8 part 
15. Anske Anskes voor 1/16 part 
16. Yb Jacobs voor 1/16 part 
17. Hauk Rinners voor 1/32 part 
18. Hitte Wibrens voor 1/32 part 
19. Pijtter Jellis voor 1/48 part 
20. Jantjen Jellis voor 1/111 part 
21. Sipke Heijes voor hem selve voor 1/16 en 1/32 part, en mede 
22. comparerende wegens Bernardus Laerman tot Am: 
23. sterdam voor 1/32 part, en hebben sij comparanten ijder 
24. voor hun selven bij ware woorden in plaets van ede, als 
25. sijnde van Mennoniten gesintheit verklaert, dat sij al: 
26. le sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, uitgenomen 
27. Bernardus Laarman die wonachtigh is tot Amster: 
28. dam in Hollandt, en oversulxs alle sijn onderdanen 
29. van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der 
30. Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte coffeschip 
31. sijnde lang over steven 85 voet, wijt binnen sijn huit 22 
32. voet, hol in ’t ruim 10 voet, aen hen comparanten 
33. ider voor de portie hier boven uitgedrukt in ware eigen: 
34. dom toebehoord, dat het selve coffeschip de Juffrouw Helena 
35. Maria het welk op heden voor de stad Amsterdam2 reisvaerdig is  
36. leggende, en bij de voorschreven Sipke Heijes als schip: 
37. per gevoerd wert, beladen met ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen uit 

dese landen sal seilen naer de Langesond in3 Noorwe: 
38. gen en daer weder sal werden beladen met gepermitteer: 
39. de houtwaren4 om daermede weder te keren 
40. naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij com: 
41.        paranten 

 
  

                                                           
1 In linkermarge; verbeterd uit ‘62’. 
2 Het fragment ‘voor de stad Amsterdam’ is later boven de regel toegevoegd; doorgehaald ‘in Texel’. 
3 De tekst ‘ballast’ t/m ‘in’ is later in de linkermarge ingevoerd; omkaderd: ‘gepermitteerde coopmanschappen 
uit dese landen sal seilen naer’. 
4 Later boven de regel toegevoegd; doorgehaald ‘coopwaren naar’. 
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[vervolg nr. 99, foto 066] 

1. comparanten tot dato gene de minste last en bevel gegeven 
2. hebben of gedurende dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen 
3. den schipper of iemand anders om iets het minste desen con: 
4. trarie te doen of laten geschieden door andere. Des ’t oirconde 
5. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen 
6. secretaris vertekent desen 9 juni 1716 
7. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
8.   der stad Hindelopen 
9.   J. Hempenius 
10. vernieuwt den 
11. 10 feb 17171 

 

[nr. 100, foto 066] 

12. Rolle voor Sipke Heijes 
13. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
14. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifice: 
15. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn het 
16. naegenoemde scheepsvolk te weten schipper Sipke Heijes 
17. stierman Marten Sipkes beide geboren en wonachtigh tot 
18. Hindelopen …….2 timmerman geboren en wonachtig tot ……..3 bootsman Durk Ottes geboren 

tot Workum en wonachtig tot Mackum, matroos Durk Ides geboren en wonachtig tot 
Mackum, kok Lenert Jurjens geboren en wonachtig tot Workum, Gerben Jans bootsman, 
Douwe Hartmans timmerman, Auke Gerrits kok alle drie geboren en wonachtigh tot 
Workum, Pijter Pijtersz wonachtigh tot Sierikzeë in Zeelandt als matroos4 en hebben sij 
comparan: 

19. ten yder voor hun selven met ware woorden in plaets van 
20. ede verklaart dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
21. plaetsen hier boven gemelt dewelke alle gelegen 
22. sijn in Frieslandt, en alsoo ingesetenen deser landen 
23. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
24. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat nu  
25. sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het coffe 
26. schip de Juffrouw Helena Maria sijnde langer over steven 
27. 85 voet, wijt binnen sijn huit 22 voet, hol in ’t ruim 
28. 10 voet, ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 

naer de Langesond in Noorwegen, om aldaer een ladingh houtwaren in te nemen5 
29. en daer mede weder te keren naar de stad Amsterdam. 
30. Waeromtrent sij alle beloven sig getrouwelijke te 
31. sullen quijten, en dat niets desen contrarie sullen 
32. trachten te ondernemen. Des ’t oirconde deser stede zegil 
33. ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris 
34. vertekent desen 9 juni 1716 

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Geen naam ingevuld. 
3 Geen plaatsnaam ingevuld. 
4 In de linkermarge later toegevoegd: ‘timmerman’ t/m ‘Workum’; omkaderd: ‘Gerben Jans’ t/m ‘als matroos’. 
5 In de linkermarge later toegevoegd: ‘ballast’ t/m ‘nemen’; omkaderd: ‘beladen met gepermitteerde 
coopmanschappen uit dese landen te seilen naer Noorwegen, om daer weder te werden beladen met 
gepermitteerde coopmanschappen’. 
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35. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeeesteren en 
36.    regeerders der stad Hindelopen 
37.    J. Hempenius 
38. Desen weder vernieuwt den 10 februarij 17171 

  

                                                           
1 Dit fragment is later toegevoegd in de linkermarge. 
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[nr. 101, foto 066] 

641 

1. Rolle voor Bocke Sipkes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen cond een iegelijk die ’t behoord 
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons ge: 
5. compareerd sijn het nae genoemde scheepsvolk, 
6. te weten 
7. schipper Bocke Sipkes geboren en wonachtigh  
8. tot Hindelopen 
9. stierman Willem Fockis wonachtigh tot Emden 
10. …………… 
11. ……………2 
12. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met 
13. ware woorden in plaets van ede verklaert dat sij 
14. geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
15. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Fries: 
16. landt, en alsoo ingesetenen deser landen, en datelijke 
17. onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren Staten Ge: 
18. nerael der Verenigde Nederlanden, exempt Willem Fockis 
19. die van Emden is, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
20. qualiteiten met het smakschip de Liefde sijnde lang over 
21. steven 73 voeten, wijt 18 voeten, hol 6½ voeten, beladen 
22. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen 
23. te seilen naer Noorwegen, om daer weder te werden bela: 
24. den met gepermitteerde coopmanschappen en daer me: 
25. de weder te keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent 
26. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en  
27. niets desen contrarie sullen trachten te onderne: 
28. men. Des ’t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
29. ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
30. desen 9 juni 1716 
31.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
32.    regeerders der stad Hindelopen 
33.     J. Hempenius 
 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Niet ingevuld. 
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[nr. 102, foto 067] 

1. Rolle voor Pijter Jellis 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certifice: 
4. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt  
5. sijn het nae genoemde scheepsvolk te weten 
6. schipper Pijtter Jellis 
7. stierman Jan Pijters, beide geboren en wonachtigh tot Hin: 
8. delopen, 
9. Claes Melis kok, geboren en wonachtigh tot Harlingen 
10. Poppe Jans bootsman geboren en wonachtigh tot Molqueren 
11. en hebben sij gesamentlike comparanten met ware woorden 
12. in plaets van ede, als sijnde van Mennoniten gesintheit, 
13. verklaert dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
14. plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn 
15. in Frieslandt, en oversulxs dat sij alle sijn ingesetenen 
16. deser landen en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogen: 
17. de Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
18. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
19. met het smakschip de Swarte Kat, lang over steven 73 
20. voeten, wijt 17 voeten, hol 6¾ voet, te varen van Am: 
21. sterdam nae Jutland in de Beldt ………1 in welke 
22. voijagie sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen 
23. quijten, en dat niets desen contrarie sullen trachten 
24. te ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter 
25. sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
26. desen 19 juni 1716 
27. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
28.    regeerders der stad Hindelopen 
29.    J. Hempenius2 
 

  

                                                           
1 Niet ingevuld. 
2 De rechterbladzijde is blanco; in de linkermarge staat alleen het getal ‘65’ genoteerd. 
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[nr. 103, foto 068] 

1. Reders chedul voor Wiggerd Intjes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad 
3. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk 
4. die ’t behoord certificerende voor de waerheit dat 
5. voor ons gecompareerd sijn de hier naegenoemde 
6. reders en eigenaers in het fluitschip de Harderin 
7. jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper 
8. Wiggerd Intjes van Hindelopen in Frieslandt, 
9. namentlijk Reintjen Reitjes voor 1/64 en 1/128 part, 
10. Anne Jellis erfgenamen voor 1/64 part, Jelle Tomas 
11. voor 1/128 part, Goike Tomas voor 1/128 part, Dik To: 
12. mas voor 1/128 part, Esther Tomas voor 1/128 part 
13. en 1/64 part, Lolle Ages erfgenamen voor 1/64 part, Pijter 
14. Tjeerds Cool voor 1/64 part, de weduwe van Homme 
15. Jeijes voor 1/64 part, Dries Sibolts voor 1/32 part, Jorit 
16. Sibolts erfgenamen voor 1/48 part, Wiggerd Douwes 
17. voor 1/64 part, Jelle Reitjes erven voor 1/64 part, Griet 
18. Dries erven voor 2/3 van 1/64 part, Lieuk Drieses erven voor 1/64 part, 
19. Auke Tijmens voor 1/64 part, Durk en Claes Hindlopen 
20. voor 1/64 part, Durk Hindlopen als curator over Heye Hom: 
21. mes kinderen voor 1/48 part en 1/64 part, de weduwe van Aise 
22. Arjans voor 1/48 part, Simen Hessels voor 1/48 part 
23. Heije Wiggerts voor 1/64 part, Wiggerd Sibolds erven 
24. voor 1/64 part, Saco van Idsinga voor 1/64 part, Sibrand 
25. Pijters voor 1/48 part, Trijn Alerts voor 1/48 part, Reitje 
26. Sibolts erven voor 1/48 part, Wabe Bottes voor 1/64 part 
27. At Sibolts erven voor 1/64 part, Tjeerd Heres voor 1/96 part 
28. Alker Ages voor 1/128 part, Joltje Jelles voor 1/128 part 
29. Anne Taikes voor 1/128 part, Sierd Ages voor 1/64 part 
30. Wiggerd Intjes voor hem selven voor 1/48 part en me: 
31. de voor 1/64 part, en mede comparerende wegens 
32. de weduwe van Pijter Andries van Stavoren voor 5/64  
33. parten, en de weduwe Jacob van Laer voor 1/32 part, 
34. en Cornelis Andries voor 1/64 part, en Isak Insen voor 
35. 1/64 part, en de erfgenamen van Joannes van Craling 
36. voor 1/64 part, en de weduwe Gerbrand Molenaer voor 1/32 part 
37. en Pijter Janse Molenaer voor 1/64 part, en de weduwe Gerrijt 
38. Noppe Brouwer voor 1/64 part, en de Heer de Graef Ba: 
39. ljouw van Texel voor 1/48 part, en de weduwe Jan van  
40. Vollenhoov voor 1/24 part, en Claes Simens van Leeuwarden voor 1/64 part 

  



203 

[vervolg nr. 103, foto 068] 

661 

1. en de erven van Gillis Verhoeve voor 1/32 part, en Pyter 
2. Block Magielsen voor 1/32 part, en Christiaen van 
3. Schillebeek voor 1/32 part, en Meinert Claver voor 
4. 1/64 part, en Egle Aukes voor 1/64 part, en hebben sij com: 
5. paranten ider voor hun selven met ware woor: 
6. den, en Auke Tijmens bij ede, solemneel verklaert 
7. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
8. Frieslandt, uitgenomen Pijter Andries van Stavoren 
9. de weduwe Jacob van Laer, Cornelis Andries, Isak Insen, de erf: 
10. genamen van Joannes van Cralingh, de weduwe Gerbrand Mo: 
11. lenaer, Pijter Janse Molenaer, de weduwe Gerrit Noppe  
12. Brouwer, de Heer Graef, de weduwe van Jan van Vollenhoov 
13. Claes Sijmens van Leeuwarden, de erven van Gillis Ver: 
14. hoeve, Pijter Block Machielsen, Christiaen  
15. van Schillebeek, Meinert Claver en Egle Aukes,  
16. wegens welke Wiggerd Intjes verklaart heeft dat sij 
17. wonachtigh sijn in Holland, en oversulxs alle 
18. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren 
19. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en 
20. dat het gemelte fluitschip de Harderin, sijnde 
21. lang over steven 136 voeten, … 2 wijt binnen sijn 
22. huit 28 voet 8 duim, hol in ’t ruim bij de twede balk 
23. voor ’t groot luik op sijn uitwateringh 13 voet min 1 duim 
24. hoog aen boord 5 voet 2 duim, aen hen comparanten 
25. ider voor de portie hier boven uitgedrukt in ware 
26. eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip 
27. de Harderin het welk op heden ter Flie stroom 
28. reis vaerdig is leggende, en bij de voorschreven Wig: 
29. gerd Intjes als schipper gevoerd wert, voor hun 
30. comparanten rekening ballast scheeps en met 
31. gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
32. landen sal seilen naer Maerdouw3 in Noorwegen 
33. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden 
34. beladen met gepermitteerde houtwaren om 
35. daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam. 
36. Dat eintelijk sij comparanten tot dato gene 
37. de minste last en bevel gegeven hebben, of gedu: 
38. rende dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen  
39. den schipper of iemand anders om iets het minste 
40. desen contrarie te doen of laten geschieden door 
41. andere. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
42. hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent 
43. desen 20 juli 1716 
44. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
45.    regeerders der stad Hindelopen 
46.    J. Hempenius 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Geen maat in duimen ingevuld; het lijkt er op dat de maten van het schip later op een stippellijn zijn ingevuld. 
3 Het eiland Merdø. 
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[nr. 104, foto 069] 

1. Scheeps rolle voor Wiggerd Intjes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Frieslandt doen condt een iegelijk 
4. die ’t behoord, certificerende voor de waerheit 
5. dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde 
6. scheepsvolk te weten 
7. schipper Wiggerd Intjes, stierman Cornelis Abels 
8. beide geboren en wonachtigh tot Hindelopen, 
9. Hendrik Pijtersz timmerman, geboren en wonag: 
10. tig tot Workum, Doede Folkerts ondertimmerman 
11. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Arjen Clases 
12. kok, van Vlielandt, Wibren Hiddes bootsman, gebo: 
13. ren en wonachtigh tot Hindelopen, Pijter Jog 
14. chums van Bloksijl in Overijssel, Poulus Tijsses 
15. Arjan Arjans beide uit Jutland, Pijter Antonijsse 
16. Knack wonachtigh tot Amsterdam, Hans Hendrikse 
17. uit Bremen, alle de vijv boven gemelte sijnde 
18. matrosen, en Doede Ippes koksmaet, geboren en 
19. wonachtigh tot Hindelopen, en hebben sij com: 
20. paranten ider voor hun selven met ware woorden 
21. in plaets van ede verklaert dat sij geboren en 
22. wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven ge: 
23. melt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
24. exempt Arjen Clases die van Vlieland is, Pijter 
25. Jogchums uit de provintie van Overijssel en 
26. Pijter Antonise Knak van Amsterdam, en alsoo 
27. ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen 
28. van Haar Hoog Mogende Heeren Staten Generael 
29. der Verenigde Nederlanden, uitgenomen Poulus 
30. Tijsses en Arjan Arjans die uit Jutland sijn, en 
31. Hans Hendrixs die uit Bremen is, en dat nu sijn 
32. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met  
33. het fluitschip de Harderin sijnde lang over 
34. steven 126 voeten wijt binnen sijn huit 28 voet 8 duim 
35. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik 
36. op sijn uitwateringh 13 voet min 1 duim, hoog aen boord 5 voet 
37. 2 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coopman 
38. schappen uit dese landen te seilen naer Maerdouw 
39. in Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren in te nemen 
40. en daermede weder te keren naer de stad Amsterdam 
41. waar omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te 
42. sullen quijten, en dat niets desen contrarie sullen 
43. trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede 
44. zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris 
45. vertekent desen 20 juli 1716 
46. L:S:   Ter ordonnantie en de bur 
47.    gemeesteren en regeerders der stad 
48.    Hindelopen J. Hempenius 
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[nr. 105, foto 069] 

671 

1. Scheeps rolle voor Pijter Alberts 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoordt 
4. certificerende voor de waarheit, dat voor ons gecom: 
5. pareerd sijn het nae genoemde scheepsvolk te weten 
6. schipper Pijter Alberts, stierman Lobbe Jans, Simen 
7. Drieses bootsman, alle drie geboren en wonachtigh 
8. tot Hindelopen, Jan Wibes, timmerman, Jelle Tjeerds 
9. ondertimmerman, beide geboren en wonachtigh tot 
10. IJlst, Jan Ellerts kok, geboren en wonachtigh tot 
11. Stavoren, Gosse Nannes van Ameland, Claes Engelbert 
12. wonachtig tot Amsterdam, Cornelis Does van 
13. Eiderom2 in Groningerland, Rinse Jans geboren en wonag 
14. tig tot Leuwarden, Hessel Alberts geboren en wonag: 
15. tigh tot Hindelopen ……3 wonachtigh 
16. in Noord Holland, alle de ses bovengemelte sijnde matro: 
17. sen, Alberd Heres als jonge, geboren en wonachtigh 
18. tot Stavoren, Dierd Dierds kajuitwagter wonachtig 
19. tot Amsterdam, en hebben sij comparanten gesament 
20. lijk bij ware woorden in plaets van ede verklaert, ider 
21. voor hun selve, dat sij geboren en wonagtig sijn op 
22. de plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen 
23. sijn in Frieslandt, uitgenomen Gosse Nannes van Ame 
24. land, Claes Engelbert van Amsterdam, Cornelis Does 
25. van Groningerland, en ……4 uit Noord Hollandt5 en alsoo ingesetenen deser landen 
26. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende He: 
27. ren Staten Generael der Verenigde Nederlanden en 
28. dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
29. met het fluitschip de Jager in de bomen, lang over steven 
30. 132 voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 8 duim, hol in ‘t 
31. ruim bij de eerste balk voor het groot luik op sijn uitwate: 
32. ring 13 voet 3½ duim, ’t verdek hoog 6 voeten, ballast scheeps 
33. en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
34. landen te seilen naer de Langesond in Noorwegen, om 
35. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer me: 
36. de weder te keren naer de stad Amsterdam, waer om 
37. trent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
38. en dat niets desen contrarie sullen trachten te onderne: 
39. men. Des ‘t oirconde deser stede segil ter sake hier on: 
40. dergedrukt en door onsen secretaris vertekent desen 22 ju 
41. li 1716. L:S: etc.6  

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Bedoeld is mogelijk: Aindrom, de Groningse benaming voor Eenrum. 
3 Geen naam ingevuld. 
4 Geen naam ingevuld. 
5 Later boven de regel toegevoegd: ‘…. uit Noord Hollandt’. 
6 De gebruikelijke afsluiting ontbreekt; het blad is volledig beschreven. 
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[nr. 106, foto 070] 

1. Reders chedul voor Sibrand Pijters 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t behoord certificeren 
4. de voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de hier 
5. naegenoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Juffrouw 
6. Anna, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Si: 
7. brand Pijters van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Alker Ages voor 3/64 parten, Durk Heres voor 1/48 part, Wiggerd 
9. Douwes voor 1/48 part, Pijter Sibrands voor 1/48 part, Wiggerd Intjes 
10. voor 1/64 part, Sybrand Pijters voor 1/16 part, en mede compare: 
11. rende wegens Jan Nising voor 1/16 part, Jurjen van Lennip 
12. voor 1/16 part, Harmannus van Santen voor 1/16 part, 
13. Jan Mord d’jonge voor 1/16 part, Willem Barbees erven voor 
14. 1/16 part, Jan Brink voor 1/16 part, de weduwe van Jan Ewerwijn 
15. Glimmer voor 1/16 part, Christiaen van Schillebeek voor 
16.  1/24 part, Pijter Onkelboer voor 1/24 part, Joannes en Durk 
17. Bonteconingh voor 1/24 part, de weduwe van Gideon Lan 
18. gerak voor 1/32 part, Jan Wigman voor 1/24 part,  
19. Jan en Jacob Bolte voor 1/32 part, Jan van Ceulen 
20. voor 1/48 part, Cornelis van Dalen voor 1/48 part, Cornelis 
21. Jans Melker voor 1/48 part, Jan Spanjer voor 1/48 part,  
22. de weduwe van Horneman voor 1/48 part, Justus en Titus 
23. Lijnslager voor 1/48 part, de weduwe van Jan Vollenhoov 
24. voor 1/48 part, en hebben sij comparanten ider voor hun 
25. selven met solemnelen ede (edoch Alker Ages, Durk 
26. Heres, Wiggerd Douwes en Wiggerd Intjes bij ware woorden 
27. in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint) verklaert 
28. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van Frieslandt 
29. uitgenomen Jan Nising, Jurjen van Lennip, Harman: 
30. nus van Santen, Jan Mord d’jonge, Willem Barbees 
31. erven, Jan Brink, de weduwe van Jan Ewerwijn Glimmer, 
32. Christiaen van Schillebeek, Pijter Onkelboer, Joan: 
33. nes en Durk Bonteconing, Gideon van Langerak, Jan 
34. Wigman, Jan en Jacob Bolte, Jan van Ceulen, Cor: 
35. nelis van Dalen, Cornelis Jans Melker, Jan Spanjer,  
36. de weduwe van Horneman, Justus en Titus Lijnslager,  
37. de weduwe van Jan Vollenhoov, wegens welke Sibrand 
38. Pijters verklaart heeft dat sij wonachtigh sijn in 
39. Hollandt, en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer 
40. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenig: 
41. de Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de 
42. Juffrouw Anna, sijnde lang over steven 132½ voeten, wijt 
43. binnen sijn huit 29 voet 6 duim, hol in ’t ruim 13 voet 
44. 7 duim, hoog aen boord ’t verdek 6 voet 1 duim, aen hen 
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[vervolg nr. 106, foto 070] 

681 

1. comparanten, ijder voor de portie hier boven uit 
2. gedrukt, in ware eigendom toebehoord, dat het 
3. selve fluitschip de Juffrouw Anna, het welk op heden 
4. ter Vliestroom reisvaerdig is leggende en bij2 
5. voorschreven Sibrand Pijters als schipper gevoerd 
6. wert, voor hun comparanten rekening bal: 
7. last scheeps en met gepermitteerde coopman: 
8. schappen uit dese landen sal seilen naer de  
9. Langesondt in Noorwegen en aldaer voor hun 
10. eigen rekening sal werden beladen met geper 
11. mitteerde houtwaren, om daermede weder  
12. te keren naar de stad Amsterdam. Dat einte: 
13. lijk sij comparanten tot dato gene de minste 
14. last en bevel gegeven hebben of gedurende de: 
15. se voijagie niet geven sullen, ’t sij aen den schip:  
16. per of iemand anders om iets het minste desen 
17. contrarie te doen of laten geschieden door an: 
18. dere. Zoo waerlijk moest de eed doende compa: 
19. renten God Almachtigh helpen. Des ‘t oircon: 
20. de deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt 
21. en door onsen secretaris vertekent desen 29 juli 1716 
22. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
23.    en regeerders der stad Hindelopen 
24.    J. Hempenius 

 

[nr. 107, foto 070] 

25. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
26. Hindelopen in Friesland, doen condt een iegelijk die 
27. ’t behoord, certificerende voor de waerheit, dat 
28. voor ons gecompareerd sijn het nagenoemde scheeps 
29. volk te weten Schipper Sibrand Pijters, stierman 
30. Tijs Andries, Foppe Jelles bootsman, alle drie 
31. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Tjerk 
32. Jurjens timmerman, Jaan Heres ondertimmer 
33. man beide geboren en wonachtigh tot Workum 
34. Cornelis3 Sijmens kok uit het Furstendom Holstein 
35. Dirk Pijters, Fredrik Jacobs, Jan Cat, Jan Eertwoud 
36. alle vier uit Noordt Holland, Gerryt …………… 
37. Halje …………4 beide uit ’t Furstendom Holstein 
38.        alle 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald ‘de’. 
3 Verbeterd uit een onleesbare voornaam. 
4 Beide patroniemen zijn niet ingevuld. 
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[nr. 108, foto 071]1 

1. De sirkrijtarijs 
2. Johannes Hempinjes saludt 
3. tot UE naerricht Gerrijdt Jaspers 
4. Helje Jakops en Jonge Pier Wiebes 
5. UE frindt 
6. uiten Gaest Sijbrand Pieters2 

  

                                                           
1 Het betreft een los briefje genummerd 68a. 
2 Bovenstaande tekst staat op een apart, los briefje. 
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[vervolg nr. 107, foto 072] 

1. Scheepsrolle voor Sibrand Pijters 
2. alle de ses boven gemelte sijnde matrosen, Pier1 
3. ……………2 koksmaet, geboren en wonachtigh tot 
4. Workum, Pijter Lieukes kajuitwagter geboren en 
5. wonachtigh tot Hindelopen. En hebben sij comparanten 
6. ider voor hun selven met solemnelen ede verklaert 
7. dat sij geboren en wonachtigh sijn in de plaetsen 
8. hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Fries: 
9. landt, exempt Dirk Pijters, Fredrik Jacobs, Jan Cat en 
10. Jan Eerswout die uit Noord Holland sijn, en alsoo inge: 
11. setenen deser landen, en datelike onderdanen van 
12. Haar Hoog: Mogende Heren Staten Generael der Ver: 
13. enigde Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om in 
14. de gemelte qualiteiten met het fluitschip de 
15. Juffrouw Anna, sijnde lang over steven 132½ voeten, wijt 
16. binnen sijn huit 29 voet 6 duim, hol in ’t ruim 13 voet 
17. 7 duim, ’t verdek hoog aen boord 6 voet 1 duim, ballast 
18. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
19. uit dese landen te seilen naer de Langesond in Noor 
20. wegen, om aldaer een lading houtwaren in te nemen 
21. en daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam. 
22. Waar omtrent sij alle beloven, sig getrouwelijk 
23. te sullen quijten, en dat niets desen contrarie 
24. sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
25. haar eed doende comparanten God Almachtigh 
26. helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
27. ondergedrukt en door door onsen secretaris vertekent desen 
28. 29 juli 1716. 
29. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
30.    en regeerders der stad Hindelopen 
31.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 Later verbeterd uit ‘Pijter’. 
2 Geen patroniem ingevuld. 
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[nr. 109, foto 072] 

691 

1. Scheepsrolle voor Simen Hessels 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Friesland, doen cond een iegelijk die 
4. ’t behoord, certificerende voor de waerheit, dat voor 
5. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheepsvolk 
6. te weten schipper Simen Hessels, stierman Hessel 
7. Jacobs, Doede Allerts bootsman, alle drie geboren  
8. en wonachtigh tot Hindelopen, Jacob Clasen tim: 
9. merman wonachtigh tot Warder in Noord Holland 
10. Simen Hanses kok, geboren en wonachtigh tot  
11. Hindelopen, Klaas Pijters geboren en wonachtig 
12. tot Stavoren, Pijter Swerver wonachtigh tot 
13. Alkmaar, Fonger Jilderts, Jarig Heres, Claes Annes  
14. alle drie geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
15. Willem Roelofs van Niekoop, Klaas Sijtjes geboren 
16. en wonachtig tot Harlingen, alle de seven bo: 
17. vengemelte sijnde matrosen, Jacob Hessels koks 
18. maet, Tjeerd Jappes kajuitwagter, beide gebo: 
19. ren en wonachtigh tot Hindelopen, en hebben sij 
20. comparenten, ider voor hun selven, met ware 
21. woorden in plaets van ede verklaart dat sij geboren 
22. en wonachtigh sijn op de plaatsen hier boven ge: 
23. melt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
24. exempt Jacob Clasen en Pieter Swerver, die beide 
25. uit Noord Holland sijn, en alsoo ingesetenen deser 
26. landen, en datelike onderdanen van Haar Hoog 
27. Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde 
28. Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om in de 
29. gemelte qualiteiten met het fluitschip de 
30. Prins Fredrik Hendrik, sijnde lang over steven 
31. 130¾ voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 5 duim, 
32. hol 13 voet 4 duim, het verdek hoog 5 voet 6 duim, 
33. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman 
34. schappen uit dese landen te seilen naer Arendal 
35. in Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren 
36. in te nemen, en daarmede weder te keren naer 
37. de stad Amsterdam. Waeromtrent sij alle beloven 
38. sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen 
39. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des 
40. ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
41. drukt en door onsen secretaris vertekent, desen 30 juli 
42. 1716. 
43. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
44.    en regeerders der stad Hindelopen 
45.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 110, foto 073] 

1. Scheepsrolle voor Wibren Lieukes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelo: 
3. pen in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoordt, certi: 
4. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
5. sijn het naegenoemde scheepsvolk, te weten 
6. schipper Wibrand Lieukes, stierman Jelle Jans beide 
7. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Cornelis Hes 
8. sels bootsman wonachtigh tot Hindelopen, Willem  
9. Jacobs kok, geboren en wonachtigh tot Harlingen, 
10. Atte Hartmans timmerman, geboren en wonachtig 
11. tot Woudsend, Pijter Lourens, Christiaen Tijssen, beide 
12. uit het Furstendom Holstein, Durk Arentsen, Hen: 
13. drik Outman, beide uit Bremen, Hendrik Annes 
14. geboren en wonaghtigh tot Laexum, Ulbe Lammerts 
15. geboren en wonachtigh tot Hindelopen, koksmaet Jelle 
16. Tjebbes geboren en wonachtigh tot Hindelopen alle de 
17. bovengemelte ses sijnde matrosen, Jacob Willems 
18. koksmaet geboren en wonachtigh tot Harlingen 
19. Jappe Freerks kajuitwagter, geboren en wonagtigh 
20. tot Hindelopen, Pijter Wibrens voluntair, geboren en 
21. wonachtigh tot Harlingen, en hebben sij comparanten 
22. gesamentlijk met solemnelen ede verklaart ieder 
23. voor hun selve, dat sij geboren en wonachtigh sijn op 
24. de plaatsen hierboven gemelt, dewelke alle gelegen 
25. sijn in Frieslandt, en alsoo datelike onderdanen van 
26. Haar Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Ver: 
27. enigde Nederlanden, uitgenomen Pijter Lourens en 
28. Christiaen Tijssen die uit het Furstendom Holstein 
29. sijn, Durk Arentsen en Hendrik Outman die van Bremen 
30. sijn, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualitei: 
31. ten met het fluitschip de Vreedsame Christina 
32.  lang over steven 131¼ voeten wijt binnen sijn huit 29 
33. voet 6 duim, hol in ‘t midden 13 voet 5 duim, ’t verdek 
34. hoog 5 voet 1 duim, ballast scheeps en met gepermitteer: 
35. de coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
36. Noorwegen en aldaer een lading houtwaren in te 
37. nemen, om daermede weder te keren naer de stad 
38. Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig getrou: 
39. welijk te sullen quijten, en dat niets dese contrarie 
40.  sullen trachten te ondernemen. Zoo waerlijk moest 
41.  haer eed doende comparanten God Almachtigh 
42.  helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
43. ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent, dese 
44. 30 juli 1716 
45. L: S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
46.    ders der stad Hindelopen 
47.    J. Hempenius 
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[nr. 111, foto 073] 

701 

1. Scheepsrolle voor Gerbren Sijtjes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad 
3. Hindelopen in Frieslandt doen condt een iege: 
4. lijk die ’t behoord, certificerende voor de waerheit 
5. dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde 
6. scheepsvolk, te weten 
7. schipper Gerbrand Sijtjes 
8. stierman Gappe IJges, Ewert Rinwers bootsman alle 
9. drie geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Claes 
10. Aettes timmerman geboren en wonachtigh tot Sloten 
11. Crelis Martens ondertimmerman, wonachtigh tot 
12. Saardam, Foeke Isbrants kok, geboren en wonag: 
13. tigh tot Stavoren, Ernst Martens, geboren en wo: 
14. nachtigh tot Harlingen, Jacob Jacobs van Groot: 
15. schermer, Harmen Harmens geboren en wonachtig 
16. tot Sneek, Jan Rieuwerts van ’t eilandt Veur 
17. in Holstein, Sijtje Sijtjes geboren en wonachtigh 
18. tot Hindelopen, alle de vijv boven gemelte sijnde 
19. matrosen, Albert Willems koksmaet, geboren 
20. en wonachtigh tot Stavoren. En hebben sij com: 
21. paranten ijder voor hun selven bij ware woorden in 
22. plaets van ede, als sijnde van Mennoniten gesint 
23. heit verklaert, dat sij geboren en wonachtig 
24. sijn op de plaetsen hierboven gemelt, dewel: 
25. ke alle gelegen sijn in Frieslandt, exempt 
26. Crelis Martens, die tot Sardam in Hollandt, 
27. en Jacob Jacobs, die tot Grootschermer in Noord 
28. Holland wonachtigh sijn, en alsoo ingesetenen 
29. deser landen, en datelike onderdanen van Haer 
30. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenig: 
31. de Nederlanden, behalven Jan Rieuwerts die van ‘t 
32. eiland Veur in ’t Furstendom Holstein is, en dat 
33. nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
34. met het schip de de Patientie sijnde lang over steven  
35. 127 voet, wijt binnen sijn huit 27 voet 2 duim, hol 
36. in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn 
37. uitwatering 14 voet 1 duim, ’t half verdek hoog 
38. 4 voet 10 duim, ballast scheeps en met gepermitteer 
39. de coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
40. Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren in te 
41. nemen, en daermede weder te keren naer de stad 
42. Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig ge: 
43. trouwelijk te sullen quijten en dat niets dese con: 
44. trarie sullen trachten te ondernemen. Des ’t oirconde deser 
45. stede segil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen se: 
46. cretaris vertekent, desen 5 augusti 1716 
47. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
48.   geerders der stad Hindelopen 
49.   J. Hempenius 

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 112, foto 074] 

1. Reders chedul voor Gerbrand Sijtjes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelo: 
3. pen in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t behoord certi: 
4. ficerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt 
5. sijn de hiernae genoemde reders en eigenaers in het 
6. schip de Patientie, jegenwoordig gevoert werdende 
7. bij schipper Gerbrand Sytjes van Hindelopen in Fries: 
8. landt, namentlijk 
9. Wiggerd Douwes voor 1/32 part, Simen Hessels voor 1/48 part 
10. Joltje Jelles voor 1/48 part, Fonger Boldewijns voor 1/48 part 
11. Reiner Sijmens voor 1/48 part, Euke Tjeerds voor 1/48 part, Pijter 
12. Hiddes voor 1/64 part, Dries Ockes voor 1/64 part, Reintjen Reitjes 
13. voor 1/64 part, Rierd Hittes voor 1/32 part, Jelle Tomas voor 
14. 1/64 part, Anne Hessels voor 1/64 part, Auke Timens voor 
15. 1/64 part, Dries Allerts weduwe voor 1/64 part, Tjeerd Rinvers 
16. voor 1/64 part, Gerbrand Sijtjes voor 1/24 en 1/64 part, 
17. en mede comparerende wegens Pijter Onkelboer voor 
18. 1/16 part, en Pijter van Castricum voor 1/32 part, en 
19. Claes Calff voor 1/32 part, en Jacobus en Petrus Tzul 
20. voor 1/24 part, en de weduwe van Jan Jansz Meulenaer 
21. voor 1/16 part, en Brugman en Codde voor 1/24 part, en de 
22. weduwe van Stavoren en zoonen voor 1/16 part, en Isak Codde 
23. voor 1/24 part, en Cornelis van Dalen voor 1/32 part, en  
24. Everardus Switser voor 1/32 part, en Teunis Otter voor 
25. 1/32 part, en Jan Leufting voor 1/32 part, en de  
26. Heer Rendorp voor 1/32 part, en de advocaat Loeg wegens de 
27. erven van de Heer La Fonteine voor 1/48 part, en 
28. Claes Sluik voor 2/32 part, en Jacob Allerts voor 1/32 
29. Part. En hebben sij comparanten ider voor hun sel: 
30. ven met solemnelen ede (edoch Wiggerd Douwes, Simen 
31. Hessels, Joltje Jelles, Reiner Simens, Euke Tjeerds, Pijter 
32. Hiddes, Dries Ockes, Reintjen Reitjes, Jelle Tomas, Anne 
33. Hessels, Dries Allerts weduwe, Tjeerd Rinvers en Gerbrand 
34. Sijtjes bij ware woorden in plaets van ede, als sijnde Men 
35. nonijt gesint) verklaert dat sij alle sijn burgers en 
36. inwoonders van Friesland, uitgenomen Pijter Onkel 
37. boer, Pijter van Castricum, Claes Calff, Jacobus en 
38. Petrus Tzul, de weduwe van Jan Jansz Meulenaer, 
39. Brugman en Codde, de weduwe van Stavoren, Isak Codde, Cor: 
40. nelis van Dalen, Everardus Switser, Teunis Otter, Jan Leufting, 
41. de Heer Rendorp, de advocaat Loeg, wegens de erven van de Heer La 
42. Fonteine, Claes Sluik en Jacob Allerts, wegens welke 
43.        Gerbrand 
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[vervolg nr. 112, foto 074] 
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1. Gerbrand Sijtjes verklaert heeft dat sij wonachtigh 
2. sijn in Hollandt, en oversulxs alle sijn onderdanen 
3. van Haer Hoog Mogende Heeren Staten Generael 
4. der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte schip 
5. de Patientie, sijnde lang over steven 127 voet, wijt 
6. binnen sijn huit 27 voet 2 duim, hol in ’t ruim 
7. bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn uitwate: 
8. ring 14 voet 1 duim, ’t half verdek hoog 4 voet 10 duim, 
9. aan hen comparanten ider voor de portie hier 
10. boven uitgedrukt, in ware eigendom toebehoord,  
11. dat hetselve schip de Patientie, het welk op he: 
12. den ter Vlie Stroom is leggende reisvaerdig, en bij 
13. voorschreven Gerbrand Sijtjes als schipper gevoerdt 
14. wert, voor hun comparanten rekening ballast 
15. scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
16. uit dese landen sal seilen naer Noorwegen, en al: 
17. daer voor hun eigen rekening sal werden beladen 
18. met gepermitteerde houtwaren, om daer mede 
19. weder te keren naer de stad Amsterdam. Dat ein: 
20. telijk sij comparanten tot dato gene de minste 
21. last en bevel gegeven hebben, of gedurende dese 
22. voijagie niet geven sullen, ’t sij aen den schipper 
23. of iemand anders, om iets het minste desen contra: 
24. rie te doen of laten geschieden door andere, soo 
25. waarlijk moest de eed doende comparanten God 
26. Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 
27. zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen se: 
28. cretaris vertekent, desen 5 augusti 1716 
29. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
30.    ende regeerders der stad Hindelopen 
31.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 113, foto 075] 

1. Scheeps rolle voor Lolke Feddrixs 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ‘t 
4. behoord certificerende voor de waerheit dat voor 
5. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps 
6. volk, te weten 
7. schipper Lolke Feddrixs geboren en wonachtigh tot 
8. Hindelopen, stierman Wibe1 Jans geboren en wonachtig 
9. tot Hindelopen, Jacob Meinerts timmerman geboren 
10. en wonachtigh tot Mackum, Sipke Binkes boots:  
11. man geboren en wonachtigh tot Molqueren, Tijmen  
12. Kok geboren en wonachtigh tot Molqueren 
13. Jilling Sibrensz ondertimmerman geboren en 
14. wonachtigh tot Bolswardt 
15. Tijbathijs Mathijsz van Duinkerken 
16. Jan Jacobs wonachtigh geboren2 en wonagtigh tot Collum 
17. Claes Tjerxs geboren en wonagtig tot Molqueren  
18. Sibolt Rinkes geboren en wonachtigh tot Molqueren 
19. Reiner Goipherts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
20. Freerk Anskes geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
21. de ses bovengemelte sijnde matrosen 
22. Arjan Claesesz3 koksmaet geboren en wonachtigh 
23. tot Harlingen 
24. Lammert Annes kajuitwachter geboren en wonag: 
25. tigh tot Hindelopen, en hebben sij comparanten ider voor 
26. hun selven met ware woorden in plaets van ede verklaert, dat 
27. sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier boven gemelt, de: 
28. welke alle gelegen sijn in Frieslandt, exempt4 Jan Jacobs die 
29. wonachtigh is tot Groningen, en alsoo ingesetenen deser landen 
30. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren Staten 
31. Generael der Verenigde Nederlanden, behalven5 Tijbathijs Mathijsz 
32. die wonachtigh is tot Duinkerken, 
33. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
34. fluitschip de Swarte Kat, sijnde lang over steven 131¾ voet, wijt 
35. binnen sijn huit 29 voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk 
36. voor ’t groot luik op sijn uitwatering 13 voet 8½ duim, ‘t 
37. verdek hoog aen boord 5 voet 4 duim, ballast scheeps en 
38. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen te  
39. seilen naer Noorwegen om aldaar een lading houtwaren in te nemen 
40. en daar mede weder te keren naer de stad Amsterdam, waer 
41. omtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
42. niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ‘t oircon: 
43. de deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen  
44. secretaris vertekent, desen 7 augusti 1716 
45.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
46.    stad Hindelopen,    J. Hempenius 

                                                           
1 Voornaam is verbeterd. 
2 Dit woord is later toegevoegd. 
3 Deze naam is later ingevuld op een stippellijn. 
4 Verbeterd uit ‘behalve’. 
5 Later boven de regel toegevoegd, verbeterd uit ‘exempt’. 
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[nr. 114, foto 075] 

721 

1. Reders chedul voor Lolke Feddrixs 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certi: 
4. ficerende voor de waerheit, dat voor ons gecompareerd  
5. sijn de hiernae genoemde reders en eigenaers in het 
6. fluitschip de Swarte Kat, jegenwoordig gevoerd werden 
7. de bij schipper Lolke Feddrixs van Hindelopen in Fries 
8. land, namentlijk 
9. Wiggerd Douwes voor 1/48 part, Jelle Tomas voor 1/96 part 
10. Simpk Broers voor 1/96 part, Scholte Simens weduwe voor 1/48 
11. part, Rieuwert Sijmens erven voor 1/24 part, Here Simens erven 
12. voor 1/48 part, Hidde Abes voor 1/48 part, Sijmen Hessels 
13. voor 1/96 part, Reiner en Wibrand Sibles voor 1/32 part, 
14. Claes Simens voor 1/48 part, Durk Goikes als curator over 
15. Heije Hommes erven voor 1/64 part, Lolke Feddrixs voor 
16. 1/32 en 1/48 part, en mede comparerende wegens 
17. de erven van Hendrik Lijnslager voor 1/8 part, en Jan Jansz 
18. Meulenaar voor 1/24 part, en Pijter Onkelboer voor 1/48  
19. part, en de weduwe Gerbrand Molenaer voor 1/48 part,  
20. en Cornelis en Jan Melker voor 1/48 part, en Rombout van 
21. Hoogstraten voor 1/48 part, en Gerryt d’Jong voor 1/48 
22. part, en Cornelis Andries voor 1/48 part, en de erf: 
23. genamen van Gerrijt Claesz voor 1/48 part, en Pijter van 
24. Castricum voor 1/48 part, en Durk Gout voor 1/48 part, 
25. en Jacob Tjebbes en Jan Rensen voor 1/48 part, en Pie: 
26. ter van de Biet wegens de erven van Claes van de Biet 
27. voor 1/48 part, en Jan Hartman voor 1/64 part, en Pij: 
28. ter Clasen Cuiper voor 1/48 part, en Jan Burgert voor 1/16 part,  
29. en de huisvrouw van Ootman2 voor 1/64 part, en Joachin 
30. Rendorp voor 1/48 part, en Christiaen van Schillebeek 
31. voor 1/24 part, en van de Schellingh voor 1/24 part en 1/48  
32. part, en Jan van Vollenhoov weduwe voor 1/48 part, en 
33. Pijter de Klerk voor 1/64 part, en Poulus Lankhorst voor 1/64 
34. part, en Willem van Vianen voor 1/48 part, en hebben 
35. sij comparanten ider voor hun selven met ware woorden 
36. in plaats van ede, als sijnde van Mennoniten gesint: 
37. heit verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders 
38. van Frieslandt, uitgenomen Hendrik Lijnslager, Jan Jansz 
39. Molenaer, Pijter Onkelboer, de weduwe Gerbrand Molenaer, 
40. Cornelis en Jan Melker, Rombout van Hoogstraten, Ger: 
41. rijt d’Jong, Cornelis Andries, de erven van Gerrijt Claeses, Pijter van 
42. Castricum, Durk Gout, Jacob Tjebbes, Jan Rensen, Pijter van de 
43. Biet, Jan Hartman, Pijter Clases Cuiper, Jan Burgert, de huis 
44. vrouw van Ootman,3 Joachim Rendorp, Christiaen van 
45. Schillebeek, van de Schellingh, Jan van Vollenhoov weduwe 
46.         Pyter 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Het fragment ‘de huisvrouw van’ is omkaderd. 
3 Het fragment ‘de huisvrouw van’ is omkaderd. 
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[vervolg nr. 114, foto 076] 

1. Pijter d’Klerk, Poulus Lankhorst en Willem van Vianen wegens 
2. welke Lolke Feddrixs verklaert heeft dat sij wonachtigh 
3. sijn in Hollandt en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer 
4. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Neder 
5. landen, en dat het gemelte fluitschip de Swarte Kat 
6. sijnde lang over steven 131¾ voet, wijt binnen sijn huit 29 
7. voet 7 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t groot 
8. luik op sijn uitwatering 13 voet 8½ duim, ’t verdek hoog 
9. aan boord 5 voet 4 duim, aan hen comparanten ider 
10. voor de portie hier boven uitgedrukt in ware eigendom 
11. toebehoord, dat het selve fluitschip de Swarte Kat 
12. het welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leg: 
13. gende, en bij de voorschreven Lolke Feddrixs als schipper 
14. gevoerd wert, voor hun comparanten rekening bal: 
15. last scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
16. uit dese landen sal seilen naar Noorwegen, en al: 
17. daer voor hun eigen rekening sal werden beladen 
18. met gepermitteerde houtwaren, om daar mede we: 
19. der te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
20. sij comparanten tot dato gene de minste last en bevel 
21. gegeven hebben, of gedurende dese voijagie niet geven 
22. sullen ’t sij aan den schipper of iemand anders, om iets 
23. het minste desen contrarie te doen of laten geschieden 
24. voor andere. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
25. hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent desen 
26. 7 augusti 1716 
27. L:S:  Ter ordonnantie van de burgemeesteren ende 
28.    regeerders der stad Hindelopen 
29.    J. Hempenius 
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[nr. 115, foto 076] 

731 

1. Scheeps rolle voor Jan Barents 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad 
3. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iege: 
4. lijk die ’t behoord, certificerende voor de waer: 
5. heit dat voor ons gecompareerd sijn het naege: 
6. noemde scheepsvolk, te weten 
7. schipper Jan Barents, stierman Reiner Jelles  
8. beide geboren ende wonachtigh tot Hindelopen 
9. Pijter Ates timmerman uit het Furstendom Hol: 
10. stein, Obe Obes bootsman geboren en wonachtigh 
11. tot Hindelopen, Ocke Jacobs kok, geboren ende  
12. wonachtigh tot Coudum, Tiete Tomas geboren 
13. en wonachtigh tot Stavoren, Broer Melfsen  
14. uit Holstein, Reiner Allerts geboren en wonag: 
15. tigh tot Mackum, Otte Annes geboren en wo: 
16. nachtigh tot Hindelopen, Jarig Feikes geboren 
17. en wonachtigh tot Molqueren, Jan Tjeerds geboren en wonachtigh tot Hindelopen2 alle de 

ses3 
18. boven gemelte sijnde matrosen, Lourens Jans 
19. koksmaet uit Holstein, Tymen Freerks ka: 
20. juitwachter geboren en wonachtigh tot 
21. Hindelopen, Euke Dierts koopman van Hindelopen. 
22. En hebben sij comparanten ider voor hun 
23. selven met solemnelen ede verklaert dat 
24. sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen 
25. hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
26. Frieslandt en alsoo ingesetenen deser landen 
27. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
28. de Heren Staten Generael der Verenigde Neder: 
29. landen, exempt Pijter Ates, Broer Melfsen 
30. en Lourens Jans die uit het Furstendom Hol: 
31. stein sijn, en dat nu sijn bescheiden om in de ge: 
32. melte qualiteiten met het fluitschip de Cas: 
33. tricum, sijnde lang over steven 131 voet, wijt bin: 
34. nen sijn huit 28½ voeten, hol in ’t ruim bij de twe: 
35. de balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 
36. 13 voet, hoog aen boord 5 voet, ballast scheeps en 
37. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
38. landen te seilen naer de Coperwijk in Noorwegen 
39. om aldaer een lading houtwaren in te nemen, en 
40. daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam. 
41. Waeromtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen 
42. quijten en dat niets desen contrarie sullen trachten te onder 
43. nemen, soo waerlijk moest haer eed doende comparanten 
44. God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 De tekst ‘Jan Tjeerds’ t/m ‘Hindelopen’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Verbeterd uit ‘vijf’. 
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[vervolg nr. 115, foto 077] 

1. segil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris 
2. vertekent, desen 7 augusti 1716. 
3. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en 
4.    regeerders der stad Hindelopen 
5.    J. Hempenius 
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[nr. 116, foto 077] 

6. Scheepsrolle voor Heije Luitkes 
7. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hinde 
8. lopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t be: 
9. hoord certificerende voor de waerheit, dat voor 
10. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps: 
11. volk, te weten schipper Heije Luitkes 
12. stierman Pijter Jans, beide geboren en wonachtigh 
13. tot Hindelopen, Cornelis Ipes timmerman geboren 
14. en wonachtigh tot Workum, Jarig Jelmers, boots: 
15. man geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Heije 
16. Ankes kok geboren en wonachtigh tot Molqueren 
17. Jan Gerbrants geboren en wonachtigh tot Mackum 
18. Valentijn Machielsen geboren en wonachtigh tot Bolswerd, 
19. Tjeerd Gerrijts geboren en wonachtigh tot Dockum 
20. Roelof Jans geboren en wonachtigh tot Molqueren 
21. Uilke Lammerts geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
22. Folkert Jacobs geboren en wonachtigh tot Stavoren 
23. Jan Winants wonachtigh tot Amsterdam, alle de 
24. seven boven gemelte sijnde matrosen 
25. Claas Pijters koksmaet uit het Furstendom Holstein 
26. Hijlke Hiddes kajuitwachter geboren en wonachtigh 
27. tot Hindelopen. En hebben sij comparanten ider voor hun 
28. selven met ware woorden in plaets van ede verklaert dat 
29. sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen hier 
30. boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
31. exempt Jan Winants die wonachtigh is tot Amster 
32. dam, en alsoo ingesetenen deser landen, en datelike 
33. onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten 
34. Generael der Verenigde Nederlanden, behalven Claes 
35. Pijters die uit het Furstendom Holstein is, en dat nu 
36. sijn bescheiden, om in de gemelte qualiteiten 
37.       met 
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[vervolg nr. 116, foto 077] 

741 

1. met het fluitschip het Wapen van Amsterdam 
2. sijnde lang over steven 134½ voet, wijt binnen sijn 
3. huit 30 voet, hol in ’t ruim bij de tweede balk 
4. voor het groot luik op sijn uitwatering 13 voet 
5. 4 duim, ’t verdek hoog 5 voet 7 duim ballast scheeps 
6. en met gepermitteerde coopmanschappen uit  
7. dese landen te seilen naer Christiaen Sandt 
8. in Noorwegen, om aldaer een lading houtwaren 
9. in te nemen, en daer mede weder te keren naer 
10. de stad Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven 
11. sig getrouwelijk te sullen quijten en dat niets desen 
12. contrarie sullen trachten te ondernemen. Des ‘t 
13. oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge: 
14. drukt, en door onsen secretaris vertekent, desen 
15. 13 augusti 1716. 
16. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
17.    en regeerders der stad Hindelopen 
18.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 117, foto 078] 

1. Reders chedul voor Ids Barents 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad 
3. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk 
4. die ‘t behoord certificerende voor de waerheit 
5. dat1 voor ons gecompareerd sijn2 
6. Gijsbert de Lengh en Roelandt Cuiter3 reders en 
7. eigenaers in het fluitschip de Drie Gebroeders jegen: 
8. woordigh gevoerd werdende bij schipper Ids Barents 
9. van Hindelopen in Frieslandt. En hebben sij compa: 
10. ranten met solemnelen ede verklaert dat sij sijn 
11. burgers en inwoonders van4 de stadt Dordrecht5 en over 
12. sulxs onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren 
13. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en 
14. dat het gemelte fluitschip de Drie Gebroeders lang 
15. 122 voet, wijd 26 11/11 voet, hol in ’t ruim 11 5/11 voeten en 
16. tusschen deks 5 5/11 voet, aen hen comparanten in ware 
17. eigendom toebehoord, sonder dat iemand daer aen enig part of deel is hebbende6 dat het 

selve fluitschip de 
18. Drie Gebroeders hetwelk op heden ter Vliestroom 
19. reisvaerdig is leggende, en bij voorschreven Ids Barents 
20. als schipper gevoerd wert, voor hun comparanten 
21. rekening ballast scheeps en met gepermitteerde coopman 
22. schappen7 uit dese landen sal seilen naer Christiania in Noorwegen 
23. en aldaer voor hun eigene rekening sal werden beladen 
24. met gepermitteerde houtwaren om daer mede 
25. weder te keren naer de stad Dordrecht. Dat eintelijk 
26. sij comparanten tot dato gene de minste last en 
27. bevel gegeven hebben of gedurende dese voijagie niet 
28. geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemandt 
29. anders om iets het minste desen contrarie te doen 
30. of laten geschieden door andere, zoo waerlijk moest 
31. de eed doende comparanten God Almachtigh helpen. 
32. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder: 
33. gedrukt en door onsen secretaris vertekent, desen 21 
34. augusti 1716. 
35. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
36.    en regeerders der stad Hindelopen 
37.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘bij procuratie’. 
2 Hierna doorgehaald ‘wegens Gijsbert de Lengh en Roelandt Cuiter’. 
3 Hierna doorgehaald ‘coopleiden, burgers en inwoonders van de stad Dordregt als’. 
4 Hierna doorgehaald ‘gedag’. 
5 Later boven de regel toegevoegd. 
6 De tekst ‘sonder’ t/m ‘hebbende’ is later boven de regel toegevoegd. 
7 In linkermarge. 
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[nr. 118, foto 078] 

751 

1. Rolle voor Ids Barents 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stadt 
3. Hindelopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk 
4. die ’t behoord certificerende voor de waerheit, dat 
5. voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps 
6. volk, te weten schipper Ids Barents geboren en woonag: 
7. tig tot Hindelopen, stierman Wijtje Jelles geboren en wo: 
8. nagtigh tot Coudum, Durk Durks, bootsman geboren 
9. en wonagtigh tot Hindelopen, Otto Robijns kok, gebo: 
10. ren en wonagtig tot Coudum, Claes Jans, timmerman gebo: 
11. ren en wonachtigh tot Dordregt, Simon Durks geboren en wo: 
12. achtigh tot Hindelopen, Wiggert Jacobs geboren en wonag: 
13. tigh tot Coudum, Fedde Thomas mede aldaer geboren en 
14. wonachtigh, Willem Harmens geboren en wonachtig  
15. tot Wierum, Frans Meijes geboren en wonachtigh 
16. tot Workum, Wouter Andries geboren en wonachtig 
17. tot Emden, alle de ses boven gemelte sijnde matrosen. 
18. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met solem: 
19. nelen ede, en Wijtse Jelles, Wiggerd Jacobs en Frans Mei: 
20. jes bij ware woorden in plaats van ede, als sijnde van 
21. Mennoniten gesintheit, verklaart dat sij geboren en 
22. wonachtigh sijn op de plaatsen hier boven gemelt 
23. dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, exempt Claes 
24. Jans, die tot Dordrecht wonachtigh is, en alsoo inge: 
25. setenen deser landen, en datelike onderdanen van 
26. Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Ver: 
27. enigde Nederlanden, behalven Wouter Andries die van  
28. Emden is, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte 
29. qualiteiten met het fluitschip de Drie Gebroeders 
30. lang 122 voet, wijt 26 10/11 voet, hol in ’t ruim 11 5/11 voet 
31. en tuschendeks 5 5/11 voet, ballast scheeps en met geper: 
32. mitteerde coopmanschappen uit dese landen te seilen 
33. naer Christiania in Noorwegen, om aldaer een lading hout 
34. waren in te nemen, om daermede weder te keren naer de stadt 
35. Dordrecht, waeromtrent sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen 
36. quijten, en dat niets desen contrarie sullen trachten te onder: 
37. nemen. Wijders verklaert de voornoemde Ids Barents noch, dat 
38. hij in ’t voorschreven schip heeft geladen 54 half ankers brandewijn 
39. 12 ankers France wijn, 2 half oxhoovden france wijn, een vat 
40. met brood suiker, 20 mattjes tabak, 5 mattjes vlas, 2 sacken 
41. werk, 2 korfjes cargesoengoed,2 8 half amen Rinse wijn.3 
42. En dat deselve goederen hem Ids Barents alleen in eigen: 
43. dom sijn toebehorende, sonder dat ymand anders daer aen 
44. enig part of deel is hebbende. Zoo waarlijk moest haar eed doen 
45. de comparanten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde 
46. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door 
47. onsen secretaris vertekent desen 21 augusti 1716 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Scheepslading. 
3 In de linkermarge, met een accolade voor de regels 38 t/m 41, staat: ‘gemerkt I B’. 
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48. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re 
49.    geerders der stad Hindelopen 
50.    J. Hempenius 
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[nr. 119, foto 079] 

75a1 

1. Jacob Crelis wonachtigh in de Rijp 
2. Wibe Wibrens geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
3. Lucas Watjes geboren en wonachtigh tot Molqueren 
4. Rienk Andries geboren en wonachtigh tot Holwert 
5. Sieger Lourens wonachtigh tot Veur 
6. Manglus Jacobs wonachtigh tot Walbuj in Sweden 
7. Jacob Poulus wonachtigh tot Huisum, alle de seven 
8. bovengemelte sijnde matrosen 
9. Pijter Durxs koksmaet 
10. Freerk Eelkes kajuitwachter beide geboren en wonag: 
11. tigh tot Hindelopen, en hebben sij comparanten ider 
12. voor hun selven met ware woorden in plaets van ede 
13. verklaert, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de 
14. plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen 
15. sijn in Frieslandt, exempt Jacob Crelis die uit Noord Hol: 
16. landt is, en alsoo ingesetenen deser landen, en datelike 
17. onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
18. der Verenigde Nederlanden, behalven Sieger Lourens die 
19. tot Veur, Manglus Jacobs tot Walbuj en Jacob Poulus  
20. tot Husum wonachtigh sijn,  
21. _____________________________________________________ 
22. des in aug. 1716 aldus vernieuwt en verandert 

 
  

                                                           
1 Dit getal staat rechtsboven; onderstaande tekst staat op een los briefje. 
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1. Reders chedul voor Freerk Alles 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifice: 
4. rende voor de waarheit dat voor ons gecompareerd sijn de 
5. hier nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Vergulte 
6. Eenhoorn, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper Freerk Alles 
7. van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Allert Tijmens voor 2/48 parten, Imk Freerks voor 1/8 en 1/96 part, Dominicus 
9. Goltzius voor 1/48 part, Jan Ilpendam voor 1/48 part, Hessel Pijters 
10. voor 1/48 part, Pijter Tjeerds Cool voor 1/24 part, Here Simens erven 
11. voor 1/48 part, Tjeerd Heres voor 1/48 part, Hauk Jans voor 1/48 part,  
12. Walle Sibles voor 1/48 part, Dries Sibolts voor 1/48 part, Durk Rei 
13. ners voor 1/48 part, Fok Pijters voor 1/48 part, Hessel Freerks erven 
14. voor 1/48 part, Eelke en Pijter Jelmers erven voor 1/48 part,  
15. Harmen Ages voor hem selve en wegens Hijlke Ages weduwe 
16. voor 1/48 part, Hidde Allerts erven voor 1/48 part, Joltje Reiners weduwe voor 1/48 part, 

Jelle Simens voor 1/48 part,1 Freerk Alles comparerende wegens Christiaen 
17. van Schillebeek voor 1/12 part, en de weduwe Jan Ewerwijn 
18. Glimmer voor 1/16 part, en Andries Borst voor 1/24 part, en 
19. de weduwe Pijter van Grieken en zoon voor 1/24 part, en de 
20. weduwe van Jan van Vollenhoov voor 1/48 part, en Pijter 
21. Jansen Molenaer voor 1/48 part, en Jan Bolten voor 1/48 part, 
22. en Frans Overzee voor 1/48 part, en de weduwe Gerbrand Molenaer 
23. voor 1/48 part, en Joachim Rendorp voor 1/48 part, en Igle 
24. Aukes voor 1/48 part, en Jan Dam voor 1/48 part, en Joannes en 
25. Durk Bonteconing voor 1/48 part, en Gerrijt de Vries voor 1/96 part 
26. en Dominus Egbertus Lublej tot Steenwijc voor 1/48 part, en hebben 
27. sij comparanten ider voor hun selven met solemnelen ede 
28. (edoch Hessel Pijters, Pijter Tjeerds Cool, Here Simens erven, Tjeerd 
29. Heres, Hauk Jans, Dries Sibolts, Durk Reiners, Fok Pijters, Hessel Freerx erven2 Eelke en Pijter 

Jelmers 
30. erven, Hidde Allerts erven, Joltje Reiners weduwe en Jelle Simens 
31. bij ware woorden in plaets van ede als sijnde Mennonijt 
32. gesint) verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders 
33. van Frieslandt, uitgenomen Christiaen van Schillebeek 
34. Jan Ewerwijn Glimmer, Andris Borst, de weduwe Pijter van Grieken 
35. de weduwe Jan van Vollenhoov, Pijter Jansen Molenaer,  
36. Jan Bolten, Frans Overzee, de weduwe Gerbrand Molenaer 
37. Joachim Rendorp, Igle Aukes, Jan Dam, Joannes en Durk 
38. Bonteconing, en Gerrijt d’Vries, uit welker aller naem 
39. Freerk Alles verklaerd heeft dat sij wonachtigh sijn 
40. in Holland, en Dominus Egbertus Lublej tot Steenwijk in 
41. Overijssel, en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer 
42. Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenig: 
43. de Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip de Ver- 
44. gulte Eenhoorn sijnde lang over steven 122½ voeten, wijt binnen 
45. sijn huit voet 26 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eerste balk 
46. voor ’t groot luik op sijn uitwatering 13 voet 7 duim aen 
47.         hen 

                                                           
1 De tekst ‘Hidde Allerts’ t/m ‘part’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 De tekst ‘Fok Pyters, Hessel Freerx erven’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
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1. hen comparanten ider voor de portie hier boven uitge: 
2. drukt in ware eigendom toebehoord, dat het selve 
3. fluitschip de Vergulte Eenhoorn, het welk op heden 
4. ter Vliestroom reisvaerdig is leggende, en bij voorschreven 
5. Freerk Alles als schipper gevoerd wert, voor hun 
6. comparanten rekening ballast scheeps en met 
7. gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen 
8. sal seilen naer Witstijn in Noorwegen, en aldaer 
9. voor hun eigen rekening sal werden beladen met 
10. gepermitteerde houtwaren om daer mede weder te 
11. keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij 
12. comparanten tot dato gene de minste last en 
13. bevel gegeven hebben of gedurende dese voijagie 
14. niet geven sullen, ’t sij aen den schipper of iemand 
15. anders om iets het minste desen contrarie te doen of 
16. laten geschieden door andere, zoo waerlijk moest de 
17. eed doende comparanten God Almachtigh helpen. 
18. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onderge 
19. drukt en door onsen secretaris vertekent, desen 5 sep: 
20. tember 1716. 
21. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
22.    en regeerders der stad Hindelopen 
23.    J. Hempenius 
24. weder vernieuwt den 17 september 1717 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
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1. Scheeps rolle voor Freerk Alles 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certificerende 
4. voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn het nae ge: 
5. noemde scheepsvolk, te weten, 
6. schipper Freerk Alles, stierman Douwe Alles, Tiete Reins tim 
7. merman, Ime Freerks bootsman, Pyter Jankes kok, Anske Wibes 
8. Wijpke Jotjes, Wibe Taikes, alle geboren en wonachtigh 
9. tot Hindelopen, Pijter Hendrixs geboren en wonachtigh tot 
10. Gorredijk, Lieuwe Tjeerds geboren en wonachtigh tot Coudum, 
11. de vijv boven gemelte sijnde matrosen, Folkert Pijters koks 
12. maet, Tjerk Alkers kajuitwachter, beide geboren en wonagtig 
13. tot Hindelopen, en hebben sij comparanten ider voor hun selven 
14. met solemnelen ede, verklaert dat sij geboren en wonach: 
15. tig sijn op de plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle ge: 
16. legen sijn in Frieslandt, en alsoo ingesetenen deser landen 
17. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren 
18. Staten Generael der Verenigde Nederlanden, en dat nu sijn 
19. bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluit: 
20. schip de Vergulde Eenhoorn sijnde lang over steven 122½ voeten, 
21. wijt binnen sijn huit 26 voet 2 duim, hol in ’t ruim bij de eer: 
22. ste balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 13 voet 7 duim 
23. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
24. uit dese landen te seilen naer Witstijn in Noorwegen, om 
25. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer me: 
26. de weder te keren naer de stad Amsterdam, waeromtrent 
27. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
28. niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen. 
29. Zoo waerlijk moest haer eed doende comparanten God Al: 
30. machtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
31. ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent, desen 5 september 
32. 1716 
33. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
34.    ders der stad Hindelopen 
35.    J. Hempenius 
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1. Reders chedule voor Allert Ippes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. in Friesland, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificeren 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn de hier 
5. nae genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de 
6. Goede Hoop, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper 
7. Allert Ippes van Hindelopen in Frieslandt, namentlijk 
8. Allert Tijmens voor 1/24 part, Simen Hessels voor 1/32 en 1/128 part 
9. Taike Broers voor 1/64 part, Tiet Ottes voor 1/48 part, Reintjen 
10. Reitjes voor 1/48 part, Goike Tomas voor 1/48 part, Joltje Jelles 
11. voor 1/48 part, en als curator over Anne Taikes voor 1/64 part 
12. Jelle Tomas voor 1/24 en 1/128 part, Sicke Harmens voor 1/32 part, 
13. Haitje Haitjes voor 1/48 part, Gerrijt Timens voor 1/48 part, 
14. Pijter Tjeerds Cool voor 1/64 part, Reiner Simens voor 1/64 part 
15. Joannes Jans voor 1/48 part, Eelke Douwes voor 1/48 part, Esther 
16. Tomas voor 1/32 part, Broer Jans voor 1/64 part, Auke Tij: 
17. mens voor 1/32 part, Allert Ippes voor hem selven voor 
18. 1/32: 1/48 en 1/128 parten, en mede comparerende wegens Chris: 
19. tiaen van Schillebeek voor 1/16 part, en Jochum Rendorp 
20. voor 1/32 part, en de weduwe van Stavoren en zoon voor 1/16 part,  
21. en Everhardus Switser voor 1/32 part, en Pijter Onkelboer voor 
22. 1/32 part, en Christoffel2 Beudeker voor 1/32 part, en Wiggerd de 
23. Harder voor 1/24 part, en Cornelis van Grieken voor 1/48 part, 
24. en Jan Opzee voor 1/64 part, en Jan Kerkhof voor 1/64 part 
25. en Pijter Jansen Molenaer voor 1/48 part, en Niesje Bos voor 
26. 1/32 part, en Jurjaen van Lennip voor 1/32 part, en Jan Wig 
27. man voor 1/48 part, en Pijter Clasen Cuiper voor 1/64 part, 
28. en hebben sij comparanten ider voor hun selven bij ware 
29. woorden in plaets van ede, als sijnde van Mennoniten gesint 
30. heit, en Allert Timens, Sicke Harmens, Gerryt Timens, en 
31. Auke Timens onder solemnelen ede verklaert, dat sij alle 
32. sijn burgers en inwoorders van Frieslandt, uitgenomen 
33. Christiaen van Schillebeek, Jochum Rendorp, de weduwe 
34. van Stavoren, Everhardus Switser, Pijter Onkelboer, Chris: 
35. toffel Beudeker, Wiggerd de Harder, Cornelis van Grie: 
36. ken, Jan Opzee, Jan Kerkhof, Pijter Jansen Molenaer,  
37. Niesje Bos, Jurjaen van Lennip, Jan Wigman,  
38. en Pijter Clasen Cuiper, wegens welke Allert Ippes 
39. verklaert heeft, dat sij wonachtigh sijn in Holland, 
40. en oversulxs alle sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
41. de Heren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden 
42. en dat het gemelte fluitschip de Goede Hoop, sijnde 
43.        lang 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Deze voornaam is gewijzigd uit ‘Christiaen’. 
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1. lang over steven 130__1 voet, wijt binnen sijn huit 29 voet 
2. hol in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik op sijn uit: 
3. watering 13 voet 3½ duim, ’t verdek hoog aen boord 6 voet 1½ duim, 
4. aen hen comparanten ider voor de portie hier boven uitgedrukt 
5. in ware eigendom toebehoord, dat het selve fluitschip de  
6. Goede Hoop, hetwelk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leg: 
7. gende, en bij voorschreven Allert Ippes als schipper gevoerdt 
8. wert, voor hun comparanten rekening ballast scheeps 
9. en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese landen sal 
10. seilen naer de Maerduw of Coperwijk2 in Noorwegen, en aldaer voor hun eigen 
11. rekening sal werden beladen met gepermitteerde houtwaren 
12. om daer mede weder te keren naer de stad Amsterdam. 
13. Dat eindelijk sij comparanten tot dato gene de minste last 
14. en bevel gegeven hebben, of gedurende dese voijagie niet geven 
15. sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders om iets het min: 
16. ste desen contrarie te doen of laten geschieden door andere. Zoo 
17. waerlijk moest de eed doende comparanten God Almagtigh 
18. helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier onder 
19. gedrukt, en door onsen secretaris vertekent, desen 12 september 1716 
20. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer 
21.    ders der stad Hindelopen 
22.    J. Hempenius 

 

[nr. 123, foto 082] 

23. Scheeps rolle voor Allert Ippes 
24. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen in Fries 
25. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certificerende voor de 
26. waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn het naegenoemde 
27. scheepsvolk te weten schipper Allert Ippes, stierman Hendrik 
28. Jurjens beide geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Sibolt 
29. Ellings timmerman, geboren en wonachtigh tot IJlst, Sierd Luit 
30. kes bootsman, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Luitke 
31. Rinwers kok, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Haantje 
32. Rems ondertimmerman geboren en wonachtigh tot IJlst, Here 
33. Himmes, Robijn Ipkes beide geboren en wonachtigh tot Gaest, 
34. Eibert Teunis geboren en wonachtigh tot Hindelopen, Reurd 
35. Freerks van ’t eiland Veur in Holstein, Sijtje Sijtjes geboren en 
36. wonachtigh tot Hindelopen, Salomon Teunis wonachtigh 
37.        tot 

                                                           
1 Er staat een stippellijn waarop later het getal ‘130’en een streep zijn ingevuld. 
2 Later boven de regel toegevoegd ‘of Coperwijk’. 
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1. tot Amsterdam, alle de ses bovengemelte sijnde matrosen, 
2. Claes Pas koksmaet, geboren en wonachtig tot Stavoren. 
3. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met ware 
4. woorden in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint, ver 
5. klaert, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen 
6. hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt 
7. uitgenomen Salomon Teunis die tot Amsterdam wo: 
8. nachtigh is, en alsoo ingesetenen deser landen, en da: 
9. telike onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heren Staten 
10. Generael der Verenigde Nederlanden behalven Reurd Freerks uit ’t Furstendom Holstein2 en 

dat nu sijn be: 
11. scheiden om in de gemelte qualiteiten met het fluit: 
12. schip de Goede Hoop sijnde lang over steven 130 voet 
13. wijt binnen sijn huit 29 voeten, hol in ’t ruim bij de 
14. twede balk voor ’t groot luik op sijn uitwateringe 
15. 13 voet 3½ duim3 ’t verdek hoog aen boord 6 voet 1½ duim, 
16. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman: 
17. schappen uit dese landen te seilen naer Maerdou of Co: 
18. perwijk4 in Noorwegen om aldaer een lading houtwaren in te 
19. nemen en daer mede weder te keren naer de stadt 
20. Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven sig getrou: 
21. welijk te sullen quijten en dat niets desen contrarie sul: 
22. len trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede zegil 
23. ter sake hier onder gedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
24. desen 12 september 1716 
25. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren ende 
26.    regeerders der stad Hindelopen 
27.    J. Hempenius 

 

[nr. 124, foto 082] 

28. Rolle voor Bocke Sipkes5  
29. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hinde: 
30. lopen in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t be: 
31. hoord, certificerende voor de waerheit, dat voor 
32. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps  
33. volk te weten schipper Bocke Sipkes, geboren en  
34. wonachtigh tot Hindelopen, stierman Alef …6 
35. geboren tot Flieland en wonachtigh binnen de stad 
36. Amsterdam, Tjeerd …7 geboren en wonachtigh op 
37. Ameland, matroos, Jan Josua kok geboren en 
38. wonachtigh tot Amsterdam, en hebben sij compa: 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 De tekst ‘behalve’ t/m ‘Holstein’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
3 Deze maten zijn later op een stippellijn ingevuld. 
4 Later in de linkermarge toegevoegd. 
5 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
6 Geen patroniem ingevuld. 
7 Geen patroniem ingevuld. 
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39. ranten ider voor hun selven met ware woorden in plaets 
40. van ede verklaert dat sij geboren en wonachtigh sijn op 
41. de plaetsen hier boven gemelt, dewelke1 alle als onderda: 
42. nen sijn van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael 
43.         der 

 
  

                                                           
1 Hier ontbreekt een deel van de gangbare formulering. 
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1. der Verenigde Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om de ge: 
2. gemelte qualiteiten met het smakschip de Liefde, sijnde 
3. lang over steven 73 voeten, wijt 18 voeten, hol 6 ½ voeten, beladen 
4. met gepermitteerde coopmanschappen, uit dese landen 
5. te seilen naer Aelburgh en van daer naer Noorwegen1 om daer weder met gepermit: 
6. teerde coopmanschappen te werden beladen, om daer me: 
7. de weder te keren naer de stad Amsterdam, waer om: 
8. trent, sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten 
9. en dat niets desen contrarie sullen trachten te onderne: 
10. men. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier on: 
11. der gedrukt, en door onsen secretaris vertekent, desen 2 feb. 
12. 1717 
13. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
14.    geerders der stad Hindelopen  
15.    J. Hempenius2 

 

[nr. 125, foto 083] 

16. Reders chedul voor Bocke Sipkes 
17. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
18. lopen in Friesland, doen cond een iegelijk die ’t behoord 
19. certificerende voor de waerheit dat voor ons gecom: 
20. pareerd sijn de hier nae genoemde reders en eigenaers 
21. in het smakschip de Liefde, jegenwoordig gevoerd 
22. werdende bij schipper Bocke Sipkes van Hinde: 
23. lopen in Friesland, namentlijk 
24. Durk Heres voor 1/6 part, Durk en Claes Jaikes 
25. te samen voor 1/6 part, Jieb Jacobs voor 1/16 part,  
26. Eelke Abbes voor 1/16 part, Gerbrand Wibrens voor 
27. 1/20 part, Ansk Anskes voor 1/20 part, Pijter Jelles 
28. voor 1/24 part, Hauk Rinners voor 1/24 part, Rinke  
29. Sibolts voor 1/24 part, Jantje Jelles voor 1/40 part 
30. Sipke Heijes voor 1/15 part, Bocke Sipkes voor 1/5 
31. part, en hebben3 

 
  

                                                           
1 De tekst ‘en van daer naer Noorwegen’ is later boven de regel toegevoegd. 
2 Hierna een andere hand. 
3 De bladzijde is niet volledig beschreven; de volgende bladzijde is blanco, met uitzondering van het getal ‘79’ in 
de linkermarge. 
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1. Reders chedul voor Pijter Jellis 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in 
3. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifi: 
4. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd sijn 
5. de hier naegenoemde reders en eigenaers in ’t smakschip 
6. de Swarte Kat, jegenwoordig gevoerd werdende bij schipper 
7. Pijter Jellis van Hindelopen in Friesland, namentlijk 
8. Pijter Jelles van Hindelopen in Friesland voor een vierde 
9. part, Sipke Epkes voor 1/4 part, Durk Heres voor 1/6 part, 
10. Ib Jacobs voor 1/12 part, Rinke Seijes weduwe voor 1/12 part, Sipke Heijes 
11. voor 1/24 part, Hauk Rinners weduwe1 voor 1/24 part, Lieuwe Lam: 
12. merts weduwe voor 1/24 part, Jarig Sipkes voor 1/32 part, Hein 
13. Anes weduwe voor 1/96 part, en hebben sij comparanten ider 
14. voor hun selven met solemnelen ede (edoch Pijter Jellis 
15. Sipke Epkes, Durk Heris, Ib Jacobs, Rinke Seijes weduwe, Sipke 
16. Heijes, Hauk Rinners weduwe en Jarig Sipkes als sijnde van Me: 
17. noniten gesintheit bij ware woorden in plaets van van ede) 
18. verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
19. Frieslandt, en alsoo onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
20. de Heren Staten Generael der Verenigde Nederlanden  
21. en dat ’t gemelte smakschip de Swarte Kat, sijnde lang 
22. over steven 73 voeten, wijt 17 voeten, hol 6¾ voeten, aen hen com 
23. paranten ider voor de portie hier boven uitgedrukt in  
24. ware eigendom toebehoord, dat het selve smakschip 
25. de Swarte Kat, hetwelk op heden binnen de haven der 
26. stad Stavoren reisvaerdig is leggende, en bij voorschreven 
27. Pijter Jellis als schipper gevoerd wert, voor hun compa: 
28. ranten rekening ballast scheeps en met gepermitteerde 
29. coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer Oudsoen 
30. in Noorwegen, en aldaer voor hun eigen rekening sal werden 
31. beladen met gepermitteerde houtwaren, om daer mede  
32. weder te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk 
33. sij comparenten tot dato gene de minste last en bevel 
34. gegeven hebben, of gedurende dese voijagie niet geven 
35. sullen, ’t sij aen den schipper of iemand anders om iets het 
36. minste desen contrarie te doen of laten geschieden door 
37. andere. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake hier 
38. ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent, de: 
39. sen 15 maart 1715 
40. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
41.    der stad Hindelopen 
42.     J. Hempenius 

  

                                                           
1 Later toegevoegd. 
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1. Rolle voor Hauk Rinners 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
3. landt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificeren 
4. de voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn 
5. het naegenoemde scheepsvolk te weten 
6. schipper Rinnert Hauxs,2 stierman Isak Palses, Hoite  
7. Pijters bootsman, alle drie geboren en wonachtig tot Hindelopen, 
8. Tjepke Pijters kok geboren en wonachtig tot Mackum,  
9. Durk Pijters timmerman wonachtig tot Warder 
10. Gijsbert Tijsses geboren en wonachtig tot Hindelopen 
11. Broer Arjens 
12. Pijter Tones 
13. Pouwel Ewerts 
14. Claes Jansen 
15. Christiaen Carstens 
16. alle de ses bovengemelte sijnde matrosen, Hendrik 
17. Kristiaens koksmaet. 
18. En hebben sij comparanten ider voor hun selven bij ware 
19. woorden in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint 
20. verklaert dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaet 
21. sen hier bovengemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
22. Frieslandt, 
23. en alsoo ingesetenen deser landen en datelijke onder: 
24. danen van Haer Hoog: Mogende Heren Staeten Generael der 
25. Verenigde Nederlanden dat nu sijn bescheiden om 
26. in de gemelte qualiteiten met het fluitschip 
27. de Vrede van Utregt, sijnde lang over steven 129¼ 
28. voet, wijt binnen sijn huit 28 voet 8½ duim, hol  
29. in ’t ruim bij de twede balk voor ’t groot luik 
30. op sijn uitwatering 13 voet 4 duim, hoog aen boord 
31. 5 voet 7 duim, ballast scheeps met gepermitteer 
32. de coopmanschappen uit dese landen te seilen naer 
33. ..…3 in Noorwegen, om aldaer een lading houtwa: 
34. ren in te nemen en daermede weder te keren naer de stad 
35. Amsterdam, waeromtrent sij alle beloven sig ge: 
36. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen cont: 
37. trarie sullen trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde 
38. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt en 
39. door onsen secretaris vertekent desen ..4 april 1717 
40. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
41.    geerders der stad Hindelopen 
42.    J. Hempenius 

 
  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Waarschijnlijk een vergissing; de juiste naam zou, gezien het opschrift, ‘Hauk Rinners’ moeten zijn. 
3 Geen plaatsnaam ingevuld. 
4 Niet ingevuld. 



236 

[nr. 128, foto 085] 

1. Rederschedul voor Intje Rinkes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Friesland 
3. doen condt een iegelijk die ’t behoordt, certificerende voor de 
4. waerheit dat voor ons gecompareerdt is Intje Rinkes voor 
5. sig selven voor 1/4 part, en vanwegen Jacob Borst voor 1/4 part, 
6. en voor Douwe Wiggerts voor 1/4 part, en voor Harmen  
7. Sickes voor 1/4 part, en voor Jan Trouwt voor 1/8 part, wo: 
8. nende Jacob Borst, Douwe Wiggerts en Jan Trouwt tot 
9. Amsterdam, en Intje Rinkes en Harmen Sickes hier ter 
10. stede, ende heeft voorschreven comparant Intje Rinkes 
11. bij ware woorden in plaets van solemnelen ede verklaert 
12. en geaffirmeert dat hij selvs beneffens de vorengemelte 
13. voor elks opgemelte portie sijn reders en te samen 
14. eenige eigenaers van het echip genaemt de Een 
15. dragt lang 80 voet, wijdt 21 voet en hol 10 voet 
16. daer schipper op is Intje Rinkes voornoemt, sonder  
17. dat iemant anders daer aen enig part of deel is 
18. hebbende, en dat voorschreven schip is gedestineerd 
19. om een reis te doen van de stad Amsterdam nae Noor 
20. wegen en van daer weder nae genoemde stad Amsterdam, 
21. sonder ter contrarie ietwes te ondernemen. Des ‘t oir: 
22. conde deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en 
23. door onsen secretaris vertekent desen 22 juli 1717 
24. L:S:   J. Hempenius 

 

[nr. 129, foto 085] 

25. Rolle voor Intje Rinkes 
26. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
27. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoordt, certificerende 
28. voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn het 
29. naegenoemde scheepsvolk te weten schipper Intje Rinkes 
30. stierman Foppe Jellis beide geboren en wonachtigh tot Hinde: 
31. lopen, Allert Hendrixs, timmerman, geboren en wonagtig op Tex: 
32. el, Pijter Annis cok, geboren en wonachtigh tot Bakhuisum, 
33. Harmen Jans geboren en wonachtig in de Kuinder, Fonger Aukes 
34. geboren en wonachtig tot Bakhuisum, de twee laatste sijnde 
35. matrosen, en hebben sij comparanten ider voor hun selve 
36. te weten Intje Rinkes en Foppe Jellis bij ware woorden 
37. in plaets van ede en de overige bij ede solemneel ver: 
38. klaert, dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaetsen 
39.        hier 
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[vervolg nr. 129, foto 085] 

811 

1. hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt, 
2. exempt Allert Hendrixs die van Texel is en Harmen 
3. Jans die wonachtig is in de Cuinder, gelegen in de provin 
4. tie van Overijssel, dogh alle ingesetenen deser landen 
5. en datelike onderdanen van Haer Hoog: Mogende  
6. Heeren Staten Generâl der Verenigde Nederlanden 
7. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualitei: 
8. ten met het2 smakschip de Eendragt 
9. sijnde lang 80 voet, wijdt 21 voet, en hol 10 voet, 
10. ballast scheeps en met gepermitteerde coopman: 
11. schappen uit dese landen te seilen naer Noorwegen, om 
12. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer mede weder 
13. te keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent 
14. sij alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en 
15. dat niets desen contrarie sullen trachten te onder: 
16. nemen, soo waerlijk moest de eed doende compa: 
17. ranten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde 
18. deser stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en 
19. door onsen secretaris vertekent, desen 22 juli 1717. 
20. L:S:   J. Hempeniuis 

 

[nr. 130, foto 085] 

21. Rolle voor Romke Cornelis 
22. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
23. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor 
24. de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn het naegenoem 
25. de scheepsvolk, te weten schipper Romke Cornelis, stierman 
26. Oene Cornelis, beide geboren en woonachtigh tot Hindelopen 
27. Bernardus Willems timmerman geboren en wonachtigh 
28. tot Workum, Sjoerd Douwes bootsman geboren en woonachtig 
29. tot Hemelum, Tijs Jacobs kok geboren en wonachtigh tot 
30. Hindelopen, Jelle Douwes geboren en wonachtig tot Heme 
31. lum, Jacob … 3 geboren en wonachtigh tot Coudum, 
32. Jelle Gerrijts geboren en wonachtigh tot Hindelopen , Euke 
33. Abes geboren en wonachtigh tot Hindelopen, dese vier gemelte sijnde matrosen4 ….. 
34.  … 5 ondertimmerman, geboren en wonachtigh tot Workum6 Pijter Douwes, Euke Symens 
bei: 
35. de koksmaet, geboren en wonachtigh tot Hindelopen, 
36. Lieuke Pijters coopman geboren en wonachtigh tot Hindelopen. 
37. En hebben sij comparenten met solemnelen ede verklaert, ider 
38. voor hun selve dat sij geboren en wonachtigh sijn op de plaet 
39. sen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in Friesland 
40. en oversulxs ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen van 
                                                           
1 In linkermarge. 
2 Hierna doorgehaald ‘fluitschip’. 
3 Geen patroniem ingevuld. 
4 Later boven de regel toegevoegd ‘dese vier gemelte sijnde matrosen’. 
5 Geen naam ingevuld. 
6 Later boven de regel toegevoegd ‘geboren en wonachtigh tot Workum’. 
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41.         Haer 
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[vervolg nr. 130, foto 086] 

1. Haer Hoog Mogende Heren Staten Generâl der Verenigde Nederlan: 
2. den, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met 
3. het fluitschip de Maria lang over steven 122¾ voet, wijt binnen 
4. sijn huit 27 voet, hol in ’t midden 15 voet 8½ duim, ’t verdek hoog 6 voet 
5. 2½ duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
6. uit dese landen te seilen naer de Lange Sond in Noorwegen om aldaer 
7. een lading houtwaren in te nemen en daer mede weder te keren 
8. naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij alle beloven sig ge: 
9. trouwelijk te sullen quijten, en dat niets desen contrarie sullen 
10. trachten te ondernemen, zoo waerlijk moest haer comparanten 
11. God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter 
12. sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris vertekent, desen 
13. 15 september 1717. 
14. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 
15.    der stad Hindelopen 
16.    J. Hempenius 
17. vernieuwt den 9 julij 17181 

 

[nr. 131, foto 086] 

18. Procuratie van Tjeerd Reiners aen Douwe Wiggerts 
19. Compareerde voor mij Joannes Hempenius notaris publicus ende 
20. secretaris binnen Hindelopen Tjeerd Reiners weduwe en boelhouderse 
21. van wijlen Wiggerd Douwes ter voorschreven stede wonachtigh, dewel: 
22. ke verklaerde op ’t kragtigste nae regten doenlijk te constitueren 
23. en magtig te maken sulks doende mits desen Douwe Wiggerts 
24. haer zoon, om uit haer comparantes name te compareren 
25. voor de Edele Groot Achtbare Heeren, de Heeren burgemeesteren en 
26. regeerders der stad Amsterdam, en in haren name onder ede 
27. solemneel te affirmeren en te verclaren dat sij compa: 
28. rante waerlijk en in der daet voor de helfte is eigenaerse 
29. van ’t fluitschip voormaels genaemt de Carolus, en al: 
30. thans de Prins van Frieslandt, lang volgens meetchedul2 over steven 120 voet, 
31. wijt binnen sijn huit 27 voet, hol in ’t ruim bij de eerste 
32. balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering 11½ voet, met 
33. een verdek bij de eerste balk voor ’t groot luik hoog aen 
34. boord 6 voet, daer schipper op is Douwe Fredriks van Hin 
35. delopen en waervan de wederhelfte van ’t voorschreven schip 

 
  

                                                           
1 Dit fragment is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Later boven de regel toegevoegd: ‘volgens meetchedul’. 
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[vervolg nr. 131, foto 086] 

821 

1. Teuntje Hartsen weduwe Jacob van Laer is toebehorende, en 
2. dat geen andere of vreemde daer in eenig part of deel 
3. aen ’t voorschreven schip sijn hebbende, en dat gemelte 
4. schip welke voor de stad Amsterdam is leggende met 
5. de voorschreven schipper uit dese landen sal seilen na Noor 
6. wegen, om aldaer voor rekening en risico van haer com 
7. parante en de voornoemde Teuntje Hartsen weduwe Jacob van 
8. Laer beladen te werden met houtwaren, en van daer te keren 
9. en comen nae de stad Amsterdam voornoemt, en verders te 
10. verklaren dat sij comparante geen de minste last of 
11. ordre gegeven heeft, nog geduirende dese voijagie niet 
12. geven sal aen den genoemden schipper of iemand anders om 
13. ietwes desen contrarie te doen of laten geschieden door ande 
14. re, belovende van waerde te sullen houden, ’t gene uit kragte 
15. deses gedaen sal werden, onder verbandt als nae rechte. In 
16. kennisse des comparantes handt beneffens de subscrip: 
17. tie van bovengedagte notaris hier toe versogt. Actum 
18. Hindelopen den 15 september 1717. Tjeerd Reiners 
19.    Requisitus 
20.    J. Hempenius 

 

[nr. 132, foto 086] 

21. Rolle voor Freerk Alles 
22. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries: 
23. landt doen condt een iegelijk die ’t behoord certificerende 
24. voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt sijn het 
25. naegenoemde scheepsvolk, te weten schipper Freerk Alles 
26. stierman Douwe Alles, Tiete Reins timmerman, Yme 
27. Freerks bootsman, Pijter Jankes kok, Anske Wibes 
28. Wibe Taikes, Fryske Jans, Freerk Eelkes, Folkert 
29. Pijters alle geboren en wonachtigh tot Hindelopen 
30. Jacob Jans, geboren en wonachtigh tot Amsterdam 
31. alle dese ses laest genoemde sijnde matrosen, Tjerk 
32. Alkers koksmaet geboren en wonachtigh tot Hindelopen. 
33. En hebben sij comparanten ider voor hun selven met solem 
34. nelen ede verklaert, dat sij geboren en wonachtig sijn op de 
35. plaetsen hier boven gemelt, dewelke alle gelegen sijn 
36.         in 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[vervolg nr. 132, foto 087] 

1. in Frieslandt, en alsoo ingesetenen deser landen en datelike onderdanen 
2. van haer Hoog: Mogende Heren Staten Generael der Verenigde 
3. Nederlanden, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
4. met het fluitschip de Vergulde Eenhoorn, sijnde lang over steven 
5. 122½ voet, wijt binnen sijn huit 26 voet 2 duim, hol in ‘t 
6. ruim bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn uitwatering  
7. 13 voet 7 duim, ballast scheeps en met gepermitteerde coop 
8. manschappen uit dese landen te seilen naer Witstijn in Noor 
9. wegen, om aldaer een lading houtwaren in te nemen en daermede 
10. weder te keren naer de stad Amsterdam, waeromtrent sij alle belo: 
11. ven sig getrouwelijk te sullen quijten en dat niets desen contrarie 
12. sullen trachten te ondernemen. Zoo waarlijk moest haer eed doende 
13. comparanten God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser 
14. stede zegil ter sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris 
15. vertekent, desen 17 september 1717. 
16. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
17.    stad Hindelopen. 
18.    J. Hempenius 

 

[nr. 133, foto 087] 

19. Rolle voor Anne Pijters 
20. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen in 
21. Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certifi: 
22. cerende voor de waerheit dat voor ons gecompareerdt 
23. sijn het naegenoemde scheepsvolk, als schipper Anne 
24. Pijters, stierman Saling Pijters, Allert Gerbrens timmer: 
25. man, Olphert Pijters bootsman, Boete Rinvers kok, 
26. Frouke Douwes, Gerbren Simens, Jan Geerds, Rinwer 
27. Durks, Atte Douwes, Pijter Jans, alle dese ses bovengemel: 
28. te sijnde matrosen, Sibren Joltjens coopman, Harmen 
29. Geerdts kajuitwagter, en ferder1 Wouter Clasen koksmaet, alle 
30. wonachtigh tot Hindelopen. En hebben sij comparanten ider voor 
31. hun selven met solemnelen ede verklaert, dat sij wonachtigh sijn op 
32. de plaetse hier boven gemelt dewelke gelegen is in Frieslandt, en 
33. alsoo ingesetenen deser landen, en datelike onderdanen van 
34. Haer Hoog: Mogende Heeren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
35. en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
36. fluitschip de Juffrouw Anna, sijnde lang over steven 127 voet, wijt 
37. binnen sijn huit 26 voet, hol in ’t ruim 13 voet, het verdek hoog 3½ voeten,  

  

                                                           
1 Moeilijk leesbaar door vlek. 
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[vervolg nr. 133, foto 087] 

831 

1. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
2. uit dese landen te seilen naer Christiania in Noorwegen, om 
3. aldaer een lading houtwaren in te nemen, en daer mede 
4. weder te keren naer de stad Amsterdam, waer omtrent sij 
5. alle beloven sig getrouwelijk te sullen quijten, en dat 
6. niets desen contrarie sullen trachten te ondernemen. 
7. Zoo waerlijk moest haer eed doende comparanten God Al: 
8. machtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter 
9. sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
10. desen 10 september 1717. 
11. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren ende 
12.    regeerders der stad Hindelopen 
13.    J. Hempenius 

 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 134, foto 088] 

1. Reders chedul voor Anne Pijters 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
3. in Frieslandt, doen condt een iegelijk die ’t behoort 
4. certificerende voor de waerheit dat voor ons ge: 
5. compareerdt sijn de hier naegenoemde reders en 
6. eigenaers in het fluitschip de Juffrouw Anna1 jegen: 
7. woordig bij Anne Pijters als schipper gevoerdt 
8. werdende, als 
9. Anne Pijters volgens procuratie van Alewijn Salm 
10. tot Saerdam voor ½ part 
11. en Claes Bruin tot Sardam voor ½ part2 

 

[nr. 135, foto 088] 

12. Reders chedul voor Anne Pijters 
13. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen 
14. in Frieslandt doen condt een iegelijk die ’t behoordt certifice: 
15. rende voor de waerheit dat voor ons gecompareerd 
16. sijn Alewijn Salm en Claes Bruin als reders en eige: 
17. naers in het fluitschip de Juffrouw Anna jegenwoordig ge: 
18. voerd werdende bij schipper Anne Pijters van Hindelopen 
19. in Frieslandt, en hebben sij comparanten met solemnelen 
20. ede verklaart dat sij sijn burgers en inwoonders van Saerdam en 
21. oversulxs onderdanen van Haer Hoog: Mogende Heeren Staten 
22. Generael der Verenigde Nederlanden, en dat het gemelte fluit: 
23. schip de Juffrouw Anna lang over steven 127 voet, wijt binnen 
24. sijn huit 26 voet, hol in ’t ruim 13 voet, het verdek hoog 
25. 3½ voeten aen hen comparanten in ware eigendom toebe: 
26. hoordt, sonder dat iemand anders wie het ook mogte sijn 
27. daer aen enig part of deel is hebbende, dat het selve fluit 
28. schip de Juffrouw Anna het welk op heden ter Vliestroom 
29. reisvaerdig is leggende, en bij voorschreven Anne Pijters als 
30. schipper gevoerd wert, voor hun comparanten rekening 
31. ballast scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen 
32. uit dese landen sal seilen naer Christiania in Noorwegen 
33. en aldaer voor hun eigen rekening sal werden beladen 
34. met gepermitteerde houtwaren om daer mede weder 
35. te keren naer de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij com 
36. paranten tot dato geen de minste last en bevel gegeven hebben 
37. of gedurende dese voijagie niet geven sullen, ’t sij aen den schipper of 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘bij’. 
2 Bovenstaande tekst is later doorgehaald. 
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[vervolg nr. 135, foto 088] 

841 

1. of iemand anders om iets het minste desen te doen of laten 
2. geschieden door andere. Zoo waerlijk moest haer comparanten 
3. God Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
4. hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent desen 18 september2 1717 
5. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeer: 
6.    ders der stad Hindelopen 
7.    J. Hempenius 

 

[nr. 136, foto 088] 

8. Rolle voor Sible Aukes 
9. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hin: 
10. delopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die het 
11. behoord, certificerende voor de waerheit dat voor 
12. ons gecompareerdt sijn het naegenoemde scheeps 
13. volk, als schipper Sible Aukes geboren en wonachtig 
14. tot Warns, stierman Reiner Aukes geboren en wo: 
15. nachtigh tot Warns, Pitter Rinkes bootsman 
16. geboren en wonagtig tot Warns, Johannes Douwes 
17. timmerman geboren en wonachtigh tot Mol: 
18. queren, Joltje Broers kok geboren en wonachtigh 
19. tot Coudum, Fedde Jans, Idts Pyters, Sipke Rin: 
20. kes, dese drie geboren en wonachtig tot Mol: 
21. queren, Romke Nannis geboren en wonachtigh 
22. tot Coudum, Hendrik Hansen Bulleman geboren  
23. en wonachtigh tot Warns, Sijtje Meinerts gebo: 
24. ren en wonachtigh tot Bakhuisum, dese 
25. ses laest genoemde sijnde matrosen, Klaes Holles 
26. koksmaet, en Sipke Sibrants kajuitwachter 
27. beide geboren en wonachtigh tot Warns, en hebben 
28. sij comparanten ider voor hun selven bij ware woorden in 
29. plaets van ede solemneel verklaert dat sij geboren en wonachtig sijn 
30. op de plaetsen hierboven gemelt, dewelke alle gelegen sijn in 
31. Frieslandt, en alsoo ingesetenen deser landen en datelike onderdanen 
32. van Haer Hoog: Mogende Heren Staten Generael der Verenigde Ne: 
33. derlanden, en dat nu sijn bescheiden om in de gemelte qualiteiten 
34. met het fluitschip de Hoop sijnde lang 125¼ voet, wijdt 27 voet 
35. 5 duim, hol 12 voet 8½ duim, ’t verdek hoog 5 voet 1 duim, bal: 
36. last scheeps en met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
37. landen te seilen naer Drammen in Noorwegen om aldaer een 
38. lading houtwaren in te nemen en daer mede weder te keren  
39. naer de stad Amsterdam. Waer omtrent sij alle beloven 
40. sig getrouwelijk te sullen quijten en dat niets desen contrarie 
41. sullen trachten te ondernemen. Des ‘t oirconde deser stede 
42. zegil ter sake hier ondergedrukt en door onsen secretaris 
43. vertekent desen 25 september 1717 
44. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders 

                                                           
1 In linkermarge. 
2 In de tekst staat ‘7ber’, omwille van de leesbaarheid genoteerd als ‘september’. 



245 

45.    der stad Hindelopen 
46.    J. Hempenius 
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[nr. 137, foto 089] 

1. Reders chedul voor Sible Aukes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries 
3. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord certificerende voor 
4. de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de hier nae 
5. genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Hoop je: 
6. genwoordig gevoerd werdende bij schipper Sible Aukes van 
7. Warns in Frieslandt, namentlijk Alker Ages voor 1/8 part, 
8. Sibrand Piters voor 1/16 part, Reiner Sibles voor 1/32 part, Sierd Ages 
9. voor 1/32 part, Sipke Reiners voor 1/16 part, Sible Aukes wegens 
10. Cornelis van Dalen voor 1/16 part, en Jan Mor de Jonge voor 1/8 part 
11. en Jan Mor de Oude voor 1/16 part, en Jan Baptist van Ceulen 
12. voor 1/16 part, en Harmannus van Santen voor 1/8 part, 
13. en Jan Brink voor 1/12 part, en Reinier Chevael voor 1/24 part 
14. en Jan en Jacob Bolte1 te samen voor 1/16 part, en Jo: 
15. achim Rendorp voor 1/16 part, en hebben sij comparanten 
16. ider voor hun selven bij ware woorden in plaets van Ede solem 
17. neel verklaert dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
18. Frieslandt, uitgenomen Cornelis van Dalen, Jan Mor 
19. de Jonge, Jan Mor de Oude, Jan Baptist van Ceulen, 
20. Harmannus van Santen, Jan Brink, Reinier Chevael 
21. Jan en Jacob Bolte, Joachim Rendorp, wegens welke 
22. Sible Aukes verklaert heeft dat sij wonachtigh sijn in  
23. Hollandt, en oversulks alle sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogen 
24. de Heren Staten Generael der Verenigde Nederlanden 
25. en dat het gemelte Fluitschip de Hoop sijnde lang 
26. 125¼ voet, wijdt 27 voet 5 duim, hol 12 voet 8½ duim, ‘t 
27. verdek hoog 5 voet 1 duim, aen hen comparanten ider 
28. voor de portie hier boven uitgedrukt in ware eigendom 
29. toebehoordt, dat het selve fluitschip de Hoop, het 
30. welk op heden ter Vliestroom reisvaerdig is leggende 
31. en bij de voorschreven Sible Aukes als schipper gevoerd wert, 
32. voor hun comparanten rekening ballast scheeps en 
33. met gepermitteerde coopmanschappen uit dese 
34. landen sal seilen naer Drammen in2 Noorwegen, en aldaer 
35. voor hun eigen rekening sal werden beladen met gepermit: 
36. teerde houtwaren, om daer mede weder te keren naer 
37. de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparanten tot dato 
38. geen de minste last of bevel gegeven hebben, of gedurende 
39. dese voijagie niet geven sullen ’t sij aen den schipper of iemand 
40. anders, om iets ‘t minste desen contrarie te doen of laten ge: 
41. schieden door andere. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
42. hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent desen 25 september3 1717 
43.  L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en regeerders der 
44.    stad Hindelopen  J. Hempenius 
 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘voor’. 
2 Het fragment ‘Drammen in’ is omkaderd. 
3 In de tekst staat ‘7ber’, omwille van de leesbaarheid genoteerd als ‘september’. 
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[nr. 138, foto 089] 

851 

1. Connossement voor Sible Aukes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hindelopen in Fries 
3. landt, doen condt een iegelijk die ’t behoord, certificerende voor 
4. de waerheit, dat voor ons gecompareerdt sijn Alker Ages 
5. en Sibrand Piters, beide wonachtigh tot Hindelopen, Rei: 
6. ner Sibles en Sipke Reiners, beide wonachtigh tot Mol: 
7. queren, Sierd Ages, mede wonachtigh tot Hindelopen 
8. Sible Aukes wonachtigh tot Warns, gevolmachtigdt 
9. van Cornelis van Dalen, Jan Mor de Jonge, Jan Mor 
10. de Oude, Jan Baptist van Ceulen, Harmannus van 
11. Santen, Jan Brink, Reinier Chevael, Jan Bolte en  
12. Jacob Bolte, Joachim Rendorp, alle wonachtig tot 
13. Amsterdam, en hebben sij comparanten bij ware 
14. woorden in plaets van ede solemneel verklaert dat 
15. sij sijnde reders en gesamentlijk eigenaers van ’t fluitschip 
16. de Hoop, daer schipper op is Sible Aukes van Warns ge 
17. destineerd van Amsterdam na Drammen in Noorwegen 
18. in het selve schip hebben geladen de navolgende goederen als 
19. namentlijk 2 vaetjes rosinen, 1 vatje corinten, 1 vatje 
20. pruimen, 2 kasjes candijsuiker, 1 vatje stijfsel, 1 klein 
21. vatje boomolij, 1 vatje lijnolij, 1 mantje verwerien,2 
22. 1 vat met specerien en verwerij, 5 vatjes met specerien, 
23. 125/2 ankers brandewijn, 4 oxhoofden 12 ankers Franse wijn, 
24. 4/2 aamen 6 ankers Rinse wijn, 4/2 ankers Frontenjak, 2/2 ox: 
25. hoofden roo grafse wijn, 30 sacken hop, 12 vaetjes toebak, 
26. 3 vatjes mandelen,3 3 casjes messen, 30 matten tabak, 
27. 1 pakje papier, 8/2 tonnen vis, 12/8 deeltjes haring, alles 
28. gemerkt X4. Een vatje kramerij5 gemerkt SO4, 
29. 50 matten tabak gemerkt M. 4 sacken toppen,6 
30. 400 kolen, 4 ankers brandewijn ongemerkt, alle 
31. welke goederen hen comparanten en constituanten ge: 
32. samentlijk in eigendom sijn toebehorende, sonder  
33. dat iemand anders daer inne eenig part of deel is 
34. hebbende. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
35. hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
36. desen 25 september 1717. 
37. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren en re: 
38.    geerders der stad Hindelopen 
39.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Verfstoffen. 
3 Amandelen. 
4 Merkteken: een rondje met diagonaal kruis 
5 Melkgerecht, hangebast, hangop (WNT-Woordenboek der Nederlandsche Taal). 
6 Uit grove vlasvezels gesponnen garen (WFT-Woordenboek der Friese Taal). 
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[nr. 139, foto 090] 

1. Copia gesond brief 
2. Nos consules et rectores civitatis Amstelodami notum facimus 
3. et attestamur omnibus et singulis, quorum interest nobis 
4. nomine Pieke Cramer, navarchi de Hinloopen, indicatum 
5. esse, dictum navarchum navi sua, cui Bernardus Junior 
6. nomen, circiter centum et vigenti sex lastrarum capae 
7. variis quibusdam mercibus onusta siviliam versus iter 
8. instituisse, cumque cum septendecun nautis propediem 
9. hinc vela daturum, ne autem prædictus navarchuis 
10. navi sua ob aliquam contagiosi morbi suspicionem ap: 
11. pulsu dicti lori prohibeatur literas hasce sanitatis, ut 
12. vocant, eidem confici fecimus: declarantes hisce præ: 
13. sentibus, bonam, Divinâ annuente gratiâ, hic apud 
14. noy aëris esse temperiem, nec pestem, nec alicryus alte: 
15. rius contagu labersi grassari. In quorum fidem sigil: 
16. lum huijus civitatis præsentibus impressimus, ac secretario 
17. nostro subscribendas dedimus, die 23 septembris Anno chris: 
18. tiano 1717 
19. L:S:   J. Trip Jansz 

 

[nr. 140, foto 090] 

20. Rolle1 voor Sierd Willems 
21. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hin: 
22. delopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die het 
23. behoord, certificerende voor de waerheit dat voor 
24. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps 
25. volk, als 
26. schipper Sierd Willems geboren en wonachtigh 
27. tot Hindelopen,  
28. Auke Sibrens stierman, geboren en wonachtigh tot 
29. Warns. 
30. Hartman Fransen timmerman geboren en wonag: 
31. tigh tot Mackum 
32. Willem Hessels bootsman geboren en wonachtigh 
33. tot Hindelopen 
34. Wibren Durxs kok geboren en wonagtigh tot 
35. Molqueren 
36. Siverd Jacobs geboren en wonagtigh tot Bakhuissum 
37. Jantje Seerps geboren en wonagtigh tot Mackum 
38. Frans Joannes geboren en wonagtigh tot Mackum 

  

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘reders chedul’. 
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[vervolg nr. 140, foto 090] 

861 

1. Jacob Hendrixs van Wijnkel in Holland 
2. Jacob Mevis geboren en wonagtigh tot Hin: 
3. delopen, alle vijv laestgemelde sijnde matrosen 
4. Durk Durks kajuitwagter geboren en wonag: 
5. tigh tot Hindelopen 
6. ……2 koksmaet van Huisum uit 
7. Holstein, en hebben sij comparanten yder 
8. voor hun selven met solemnelen ede (edoch 
9. Sierd Willems, Auke Sibrens, Hartman 
10. Fransen, Willem Hessels, Wibren Durks 
11. en Jacob Mevis bij ware woorde in 
12. plaets van solemnelen ede, als sijnde 
13. Mennonijt gesint) verklaert dat sij geboren 
14. en wonagtigh sijn op de plaetsen hier boven gemelt 
15. dewelke alle gelegen sijn in Frieslandt en alsoo 
16. ingesetenen deser landen en datelike onderdanen van 
17. Haer Hoog: Mogende Heren Staten Generaal der Vere: 
18. nigde Nederlanden, exempt de koksmaet die uit 
19. ’t Furstendum Holstein is, en dat nu sijn be: 
20. scheiden om in de gemelte qualiteiten met het 
21. galjootschip de Twee Goede Vrinden, sijnde lang 
22. over steven 116 voeten, wijdt bij de eerste balk voor ‘t : 
23. groot luik binnen sijn huidt 25 voet 3 duim 
24. hol in ’t ruim bij de eerste balk voor ’t groot  
25. luik op sijn uitwatering 10 voet, hoog aen boord 
26. 5 voet 7 duim, ballast scheeps en met geper: 
27. mitteerde coopmanschappen uit dese landen te 
28. seilen naer Christiania in Noorwegen om aldaer 
29. een lading houtwaren in te nemen en daer mede 
30. weder te keren naer de stad Amsterdam. 
31. Waer omtrent sij alle beloven sig getrouwe: 
32. lijk te sullen quiten en dat niets desen contra: 
33. rie sullen trachten te ondernemen, soo waer: 
34. lijk moest de eed doende comparanten God 
35. Almachtigh helpen. Des ‘t oirconde deser 
36. stede zegil ter sake hier ondergedrukt en 
37. door onsen secretaris vertekent desen 17 september 
38. 1718 
39. L:S:   Ter ordonnantie van de  
40.    burgemeesteren en regeerders 
41.    der stad Hindelopen 
42.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
2 Geen naam ingevuld. 
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[nr. 141, foto 091] 

1. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 1 
2. lopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die het 
3. behoord, certificerende voor de waerheit, dat  
4. voor ons gecompareerd sijn de hier nae genoemde 
5. reders en eigenaers in het galjootschip de Twee 
6. Goede Vrinden, jegenwoordig gevoerd werdende 
7. bij schipper Sierd Willems van Hindelopen, als 
8. Nanne Piters voor 1/32 part 
9. Tomas Sijtjes voor 1/48 part 
10. Piter Nannes voor 1/48 part 
11. Broer Clases voor 1/48 part 
12. Hitte Wibrants voor 1/64 part 
13. Jelle Nannes voor 1/64 part 
14. Sierd Willems voor hem selves voor 1/64 part, en 
15. verder comparerende voor 
16. Pijter Friskouw voor 11/32 parten 
17. en de weduwe Hendrik Lijnslager en soon voor 1/8 part 
18. en Pijter Strandwijk voor 1/32 part 
19. en Jan Baptist van Ceulen2 voor 1/32 part 
20. en Joannes Ruis voor 1/32 part 
21. en Jan Hartman voor 1/32 part 
22. en Abraham Biben voor 1/32 part 
23. en Cornelis van Daelen voor 1/32 part 
24. en Anne van Castricum voor 1/32 part 
25. en de curatoren der kinderen van Lijnslager voor 
26. 1/32 part 
27. en Anna Maria Schagen voor 1/16 part 
28. en Hendrik Leopold voor 1/32 part 
29. en Piter en Titus Blokmaker voor 1/64 part 
30. en Joost van Veen voor 1/32 part, en hebben  
31. sij comparanten ider voor hun selven bij 
32. ware woorden in plaets van ede solemneel 
33. (en Tomas Sijtjes onder ede solemneel) verklaert 
34. dat sij alle sijn burgers en inwoonders van 
35. Frieslandt, uitgenomen Piter Friskouw, de 
36. weduwe Hendrik Lijnslager en soon, Pieter Strand: 
37. wijk, Jan Baptist van Ceulen, Joannes Ruis, 

  

                                                           
1 Hier ontbreekt de titel: Reders chedul voor Sierd Willems 
2 In de tekst staat hierna abusievelijk ‘van’; omwille van de leesbaarheid weggelaten. 
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[vervolg nr. 141, foto 091] 

871 

1. Jan Hartman, Abraham Biben, Cornelis 
2. van Dalen, Anne van Castricum, de curato: 
3. ren der kinderen van Lijnslager, Anna Maria 
4. van Schagen, Hendrik Leopold, Piter en 
5. Titus Blokmaker en Joost van Veen, wegens 
6. welke Sierd Willems verklaerd heeft, dat sij 
7. wonagchtig sijn in Holland, en oversulxs alle 
8. sijn onderdanen van Haer Hoog: Mogende  
9. Heren Staten Generael der Verenigde Neder: 
10. landen, en dat ’t gemelte galjootschip 
11. de Twee Goede Vrinden, sijnde lang over steven 
12. 116 voeten, wijdt bij de eerste balk voor ’t groot 
13. luik, binnen sijn huidt 25 voet 3 duim, hol in 
14. ’t ruim bij de eerste balk voor ’t groot luik 
15. op sijn uitwatering 10 voet, hoog aen boord 
16. 5 voet 7 duim, aen hen comparanten 
17. ijder voor de portie hier boven uitgedrukt 
18. in ware eigendom toebehoord, dat het 
19. selve galjootschip de Twee Goede Vrinden, 
20. het welk op heden ter Vliestroom reisvaer: 
21. dig is leggende, voor hun comparanten 
22. rekening ballast scheeps, en met geper: 
23. mitteerde coopmanschappen uit dese landen 
24. sal seilen naer Christiania in Noorwegen 
25. om aldaer voor hun eigen rekening te werden 
26. beladen met gepermitteerde houtwaren, om 
27. daer mede weder te keren naer de stad Am 
28. sterdam. Dat eintelijk sij comparanten  
29. tot dato gene de minste last en bevel gegeven 
30. hebben of gedurende dese voijagie niet ge: 
31. ven sullen ’t sij aen de schipper of iemandt 
32. anders om iets ’t minste desen contrarie 
33. te doen of laten geschieden door andere. 
34. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter sake 
35. hier onder gedrukt en door onsen secretaris 
36. vertekent desen 17 september 1718 
37. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
38.    en regeerders der stad Hindelopen 
39.    J. Hempenius 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 142, foto 092] 

1. Reders chedul voor Wibrand Nannes 
2. Wij burgemeesteren ende regeerders der stad Hindelopen 
3. doen condt een ijgelijk die ’t behoord, certificerende voor 
4. de waerheit, dat voor ons gecompareerd sijn de hier nae 
5. genoemde reders en eigenaers in het fluitschip de Vreedsame 
6. Leuw1 jegenwoordigh gevoerd werdende2 bij schipper Wibrand Nannes 
7. van Hindelopen in Frieslandt, als 
8. Hessel Pijters voor 1/48 part 
9. Nanne Pijters voor 1/32 part 
10. Wibrand Nannes wegens Pijter Treschow voor 1/4 part 
11. en de weduwe Hendrik Lansing en soon voor 1/8 part 
12. en de weduwe Jan Jansen d’Meulenaer en zoon voor 1/8 part 
13. en Piter en Titus Lijnslager voor 1/48 part 
14. en Anna Maria Schagen weduwe G. Treschouw voor 1/16 part 
15. en Jan Baptista van Ceulen voor 1/32 part 
16. en Cornelis van Dalen voor 1/32 part 
17. en Jan Rijnderts voor 1/32 part 
18. en Isaak Clifford in qualiteit voor Hendrik, Anna, Hermi: 
19. na en Harmen Lijnslager te samen voor 1/32 part 
20. en Anna van Castricum voor 1/32 part 
21. en Jan Adams van de Markt voor 1/16 part 
22. en Pijter Treschow junior voor 1/48 part 
23. en Pijter Onkelboer voor 1/16 part 
24. en Jan Baldewijn Schulte voor 1/16 part, en heb: 
25. ben sij comparanten ider voor hun selve, met ware woorden 
26. in plaets van ede, als sijnde Mennonijt gesint verklaert 
27. dat sij sijn burgers en inwoonders van Frieslandt, uitge: 
28. nomen Piter Treschow, de wed: Hendrik Lansing en soon, de 
29. wed: Jan Jansen de Meulenaer en zoon, Piter en Titus 
30. Lijnslager, Anna Maria Schagen weduwe G. Treschouw 
31. Jan Baptista van Ceulen, Cornelis van Dalen, Jan Rijn: 
32. derts, Isaak Clifford in qualiteit voor Hendrik, Anna, Her: 
33. mina en Harmen Lijnslager, Anna van Castricum 
34. Jan Adams van Markt, Pijter Treschow junior, 

 
  

                                                           
1 Het woord ‘Leuw’ is later in de linkermarge toegevoegd. 
2 Het fragment ‘gevoerd werdende’ is later boven de regel toegevoegd; doorgehaald: ‘als schipper’. 
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[vervolg nr. 142, foto 092] 

881 

1. Piter Onkelboer en Jan Baldewijn Schulte, we: 
2. gens welke Wibrand Nannes verklaerd heeft 
3. dat deselve wonagtigh sijn in Holland, en 
4. oversulks alle sijn onderdanen van Haer Hoog: 
5. Mogende Heren Staten Generael der Verenigde 
6. Nederlanden, en dat het gemelte fluitschip 
7. de Vreedsame Leeuw, sijnde lang over steven 
8. 123 voet, wijdt bij de eerste balk voor ’t groot 
9. luik binnen sijn huidt 27 voet, hol in ’t ruim 
10. bij de eerste balk voor ’t groot luik op sijn 
11. uitwateringh 11 voet 10 duim, hoog aen 
12. boord 6 voet 9 duim aen hen comparanten 
13. yder voor de portie hier boven uitgedrukt in 
14. ware eigendom toebehoord, dat ’t selve fluit 
15. schip de Vreedsame Leeuw, het welk op heden 
16. ter Vliestroom reisvaerdig is leggende, en bij  
17. voorschreven Wibrand Nannes als schipper ge: 
18. voerd werdt voor hun comparanten reke: 
19. ning ballast scheeps en met gepermitteerde  
20. coopmanschappen uit dese landen sal seilen naer 
21. Dramme in Noorwegen, en aldaer voor hun eigen 
22. rekening sal werden beladen met gepermitteer: 
23. de houtwaren, om daer mede weder te keren naer 
24. de stad Amsterdam. Dat eintelijk sij comparan: 
25. ten tot dato gene de minste last en bevel ge: 
26. geven hebben, of gedurende dese voijagie niet geven 
27. sullen ’t sij aen den schipper of iemand anders om 
28. het minste desen contrarie te doen of laten geschie: 
29. den door andere. Des ‘t oirconde deser stede zegil ter 
30. sake hier ondergedrukt, en door onsen secretaris vertekent 
31. desen 3 october 1718 
32. L:S:   Ter ordonnantie van de burgemeesteren 
33.    en regeerders der stad Hindelopen 
34.    J. Hempenius 

 

  

                                                           
1 In linkermarge. 
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[nr. 143, foto 093] 

1. Scheepsrolle voor Wibrand Nannes 
2. Wij burgemeesteren en regeerders der stad Hinde: 
3. lopen in Frieslandt, doen condt een iegelijk die het 
4. behoord, certificerende voor de waerheit dat voor  
5. ons gecompareerd sijn het naegenoemde scheeps 
6. volk als 
7. schipper Wibrand Nannes1 wonachtigh tot Hin: 
8. delopen 
9. stierman Gijsbert Cornelis wonagtigh op Texel 
10. Sible Piers bootsman geboren en wonagtigh tot Warns 
11. Joannes Piers timmerman wonagtigh tot Stavoren 
12. Intje Sjoerds kok wonagtigh tot Workum 
13. Jouke Emkes van Warns 
14. Jetse Hijlkes van Harlingen 
15. Bartle Grelis van Workum 
16. Lubbe Kortlang van Keesbuirg2 
17. Bibe Reins van Coudum 
18. Karel Willoms van Akkum3 
19. Luitke Freerks van Hindelopen, alle dese seven laest 
20. genoemde sijnde matrosen 
21. Tijmen Sijmens koksmaet van Hindelopen, en hebben 
22. sij comparanten aldaer gepasseerd den 3 oktober4 1718. 5 
23. ________________________________________________ 

 

                                                           
1 Hierna doorgehaald ‘geboren en’. 
2 Mogelijk Keesburg bij Wurzburg (D). 
3 Waarschijnlijk Akkrum. 
4 In de tekst staat ‘8ber’, omwille van de leesbaarheid genoteerd als ‘oktober’. 
5 De bladzijde is niet volledig beschreven en de volgende bladzijde is leeg, met uitzondering van het getal ‘89’ in 
de linkermarge. 
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Inhoudstabel 
 

Nr. Datum Vernieuwd Schipper en domicilie1 Scheepsnaam en -
type2 

Bestemming3 Akte Blz 

1 -  Pieter Jelles - - rol4 16 
2 19-4-‘15  Sipke Heyes De Liefde (S) Aalborg (Dan) rol 17 
3 19-4-’15  Sipke Heyes De Liefde Aalborg  rederij 18 
4 19-4-’15  Sipke Heyes De Liefde Aalborg  vracht 20 
5 19-4-’15  Pieter Jelles Swarte Kat (S) Aalborg  vracht 21 
6 19-4-’15  Pieter Jelles Swarte Kat - rederij 22 
7 19-4-’15  Pieter Jelles Swarte Kat Aalborg  vracht 24 
8 22-4-’15  Wyne Douwes (K)5 Juffrouw Cornelia (G) Kalmar, 

Norrköpping (Z) 
vracht 25 

9 24-4-’15  Sipke Sikkes Noachs Arke (S) - rederij 27 
10 3-5-’15  Sipke Sikkes - - verkl. 27 
11 2-5-’15  Sipke Sikkes - - verkl. 28 
12 2-5-‘15  - - - verkl. 29 
13 13-7-’15  Cornelis Wybrands (K) Groene Leeu (F) Noorwegen rederij 30 
14 29-7-’15  Bokke Sipkes De Liefde (S) Halmstad (Z) rol 32 
15 29-7-’15  Romke Cornelis Maria (F) Noorwegen rederij 33 
16 8-8-’15  Pieter Jelles Swarte Kat (S) Jutland (Dan) rol 35 
17 8-8-’15  Pieter Jelles Swarte Kat  rederij 36 
18 8-8-’15 16-5-’16 Haye Baukes Juffrouw Ingena (F) Kalmar (Z) rederij 37 
19 8-8-’15 25-5-’16 Gerrit Tymens6 Jonge Hillebrant (F) Langesund (N) rederij 39 
20 8-8-’15  Gerrit Tymens Jonge Hillebrant Langesund rol 42 
21 9-8-’15  Broer Jans Vergulde Kijvijt (F) Langesund  rol 43 
22 9-8-’15  Broer Jans Vergulde Kijvijt Langesund  rederij 45 
23 12-8-’15 5-10-’15 

30-7-‘16 
Symen Hessels Prins Fredrik Hendrik 

(F) 
Arendal  rederij 49 

24 12-8-’15  Symen Hessels Prins Fredrik Hendrik Arendal  rol 51 
25 12-8-’15  Barend Jans Agisburg (F) Drammen (N) rederij 53 
26 12-8-’15  Barend Jans Agisburg Drammen  rol 55 
27 12-8-’15  Haitje Haitjes (K)7 Fortuin (F) Drammen rol 57 
28 -  Haitje Haitjes - - rol8 59 
29 12-8-’15 22-5-‘16 Haitje Haitjes (K) Fortuin Drammen  rederij 59 
30 13-8-’15 7-8-’16 Jan Barends Castricum (F) Drammen  rederij 63 
31 13-8-’15  Jan Barends Castricum Drammen  rol 66 

                                                           
1 Gestandaardiseerde namen. Domicilie is Hindeloopen, behalve (K), Koudum. 
2 (F) Fluit, (G) Galjoot, (K) Kof, (S) Smak. 
3 Veelal gelokaliseerd met: Damsteegt, B.C, De nieuwe spiegel der zeevaart (Amsterdam 1942). 
4 Niet volledig. 
5 Zie over Wyne Douwes (1669 -omstr. 1718): Vries, Jan de, ‘Nakomelingen van Eelke Olferts (versie VI, mei 
2017)’, beschikbaar op: historisch.koudum.nl (laatst geraadpleegd 9 maart 2019). 
6 Gerrit Tymens is een broer van Auke Tymens, nrs. 34, 35, 81 (zie hierna ‘familiebanden’).  
7 Zie over Haitje Haitjes (ovl. voor 1749): Jan de Vries, ‘Benckes en Hinnema’, p. 276. 
8 Niet volledig. 
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32 14-8-’15  Pieter Cool Prins Johan Willem 
Friso (F) 

Drammen  rederij 68 

33 14-8-’15  Pieter Tjeerds Cool Prins Johan Willem 
Friso 

Drammen  rol 71 

34 14-8-’15 19-5-’16 
27-5-‘16 

Fonger Boldewijns Simson (F) Drammen  rederij 73 

35 14-8-’15  Fonger Boldewijns Simson Drammen  rol 76 
36 14-8-’15 22-5-’16 

24-7-‘16 
Auke Tymens Paradijs (F) Drammen  rederij 77 

37 14-8-’15  Auke Tymens Paradijs Drammen  rol 80 
38 -  Hauk Rinnerts - - rol1 82 
39 23-5-’16 29-7-’16 Pieter Jappes Stad Nieuw York (F) Drammen rederij 83 
40 23-5-’16 20-7-’16 Pieter Jappes Stad Nieuw York Drammen  rol 86 
41 19-8-’15 13-7-’16 Heye Luitkes Wapen van 

Amsterdam (F) 
Kristiansand (N) rederij 88 

42 19-8-’15  Heye Luitkes Wapen van 
Amsterdam 

Kristiansand rol 91 

43 5-10-’15  Symen Hessels Prins Fredrik Hendrik 
(F) 

Arendal (N) rol 93 

44 20-4-’16  Romke Cornelis Maria (F) Drammen rederij 94 
45 20-4-’16 8-9-’16 Romke Cornelis Maria Drammen  rol 95 
46 12-5-’16 22-7-’16 Pieter Alberts Jager in de Boomen (F) Drammen  rederij 98 
47 -  Pieter Alberts - - rol2 101 
48 12-5-’16  Pieter Alberts Jager in de Boomen Drammen rol 102 
49 12-5-’16 25-7-’16 Gerrit Tymens Jonge Hillebrant (F) Drammen  rol 102 
50 12-5-’16  Sikke Harmens Witte Windhond (F) Made (N)3 rederij 105 
51 12-5-’16  Sikke Harmens Witte Windhond Made  rol 107 
52 12-5-’16 29-7-’16 Jeye Jeyes Witte Rad van Avontuir 

(F) 
Made  rederij 109 

53 12-5-’16 29-7-’16 Jeye Jeyes Witte Rad van Avontuir Made  rol 111 
54 12-5-’16 25-7-’16 Broer Jans Vergulde Kijvijt (F) Drammen (N) rol 112 
55 13-5-’16 28-7-’16 Jan Broers Jonge Durk (F) Drammen  rederij 114 
56 13-5-’16 28-7-’16 Jan Broers Jonge Durk Drammen  rol 116 
57 13-5-’16 30-7-’16 Wybrand Lieukes Vreedsame Christina 

(F) 
Drammen 
(Krokstad) 

rederij 118 

58 13-5-’16  Wybrand Lieukes Vreedsame Christina Drammen  rol 120 
59 13-5-’16  Allert Pibes De Hoop (F) Noorwegen rederij 122 
60 13-5-’16 3-8-’16 Allert Pibes De Hoop Noorwegen rol 124 
61 15-5-’16 20-7-’16 

5-10-‘17 
Dries Tymens ’t Radt van Avontuir (F) Drammen rederij 127 

62 15-5-’16 5-10-’16 Drys Tymens ’t Radt van Avontuir Drammen  rol 129 
63 15-5-’16  Barend Jans Agisburg (F) Drammen  rol 131 
64 15-5-’16  Barend Jans Agisburg Drammen vracht 133 
65 16-5-’16  Barend Jans Agisburg Drammen (N) vracht4 135 
66 16-5-’16  Jan Barends Castricum (F) Drammen  vracht 135 

                                                           
1 Geen gegevens. 
2 Niet volledig. 
3 Waarschijnlijk Merdø een Eiland voor Arendal, destijds wel Maerden of Maerdou genaamd. 
4 Schotskooplieden Jeye Pieters en Durk Harings. 
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67 16-5-’16  Jan Barends Castricum Drammen  vracht1 137 
68 16-5-’16  Jan Barends Castricum Drammen  rol 138 
69 18-5-’16 29-7-’16 Heye Bonnes Juffrouw Anna (F) Noorwegen rederij 140 
70 18-5-’16  Heye Bonnes Juffrouw Anna Noorwegen rol 141,144 
71 -  Heye Bonnes Juffrouw Anna Noorwegen rederij2 143 
72 18-5-‘16  Heye Bonnes Juffrouw Anna Noorwegen vracht 144 
73 18-5-’16  Rinner Hauxs Vrede van Utregt (F) Drammen rederij 146 
74 18-5-’16 27-7-’16 Rinner Hauxs Vrede van Utregt Drammen rol 149 
75 19-5-’16 22-8-’16 Taike Broers Juffrouw Johanna (F) Langesund (N) rederij 151 
76 18-5-’16 22-8-’16 Taike Broers Juffrouw Johanna Langesund rol 153 
77 19-5-’16 5-8-’16 Drys Dryses De Jager (F) Langesund rederij 154 
78 19-5-’16 5-8-’16 Drys Dryses De Jager Langesund rol 156 
79 19-5-’16 27-7-’16 Fonger Boldewijns Simson (F) Drammen  rol 158 
80 20-5-’16  Douwe Tytes De Graev (F) Langesund 

(Oudzoen) 
rederij 160 

81 20-5-’16  Douwe Tytes De Graev Langesund rol 161 
82 20-5-’16 31-7-’16 Haringh Alberts Juffrouw Sara (F) Langesund 

(Oudzoen) 
rederij 163 

83 20-5-’16 31-7-’16 Haringh Alberts Juffrouw Sara Langesund 
(Oudzoen) 

rol 166 

84 22-5-’16  Haitje Haitjes Fortuin (F) Langesund rol 168 
85 22-5-’16  Auke Tymens Paradijs (132 ½ vt) (F) Drammen rol 169 
86 22-5-’16  Willem Wypkes Paradijs (131 ¼ vt) (F) Drammen rederij 171 
87 22-5-’16  Willem Wypkes Paradijs  Drammen rol 173 
88 22-5 ‘16  Broer Ages (K)3 Santen (F) Noorwegen rederij 178 
89 22-5 ‘16  Broer Ages (K) Santen Noorwegen rol 179 
90 22-5-’16  Eeke Eekes Voortwijk (F) Drøbak (N) rederij 180 
91 22-5-’16 28-7-’16 Eeke Eekes Voortwijk Drøbak  rol 184 
92 23-5-’16 28-7-’16 Pieter Tjeerd Cool Prins Johan Willem 

Friso (F) 
Drammen rol 186 

93 23-5-’16 28-7-’16 Tjerk Sybolts De Hoop (F) Drammen rederij 188 
94 23-5-’16  Tjerk Sybolts De Hoop Drammen rol 190 
95 26-5-’16 18-8-’16 Jelle Thomas4 De Hoop (F) Langesund rederij 191 
96 26-5-’16  Jelle Thomas De Hoop Langesund rol 193 
97 3-6-’16  Abe Jans Vergulde Kat (F) Noorwegen rederij 195 
98 3-6-’16  Abe Jans Vergulde Kat Noorwegen rol 196 
99 9-6-’16 10-2-’17 Sipke Heyes Juffr. Helena Maria (K) Noorwegen rederij 197 
100 9-6-’16  Sipke Heyes Juffrouw Helena Maria Langesund rol 198 
101 9-6-’16  Bokke Sipkes De Liefde (S) Noorwegen rol 200 
102 19-6-’16  Pieter Jelles Swarte Kat (S) Jutland (Dan) rol 201 
103 20-7-’16  Wiggert Yntjes Harderin (F) Noorwegen rederij 202 

                                                           
1 Schotskoopman Euke Dierts. 
2 Fragment in de vorm van een losse notitie. 
3 Zie over Broer Ages (1688-na 1749): Douwes, T.E.A, ‘Kwartieren van Beitj Tymens uit Hindeloopen’ in: 
Genealogysk Jierboekje 1977 (Ljouwert 1977) p. 116, 119. 
4 Zie over Jelle Thomas: Douwes, ‘Beitj Tymens’, p. 117. Jelle Thomas, Simens Hessels (nrs. 22, 23, 41, 105), 
Sicke Harmens (nrs. 47, 48) en Allert Ippes (nrs. 118 en 119), zijn zwagers - allen getrouwd met dochters van 
schipper Wiggert Allerts (zie hierna ‘familiebanden’). 
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104 20-7-’16  Wiggert Yntjes Harderin Noorwegen rol 204 
105 22-7-’16  Pieter Alberts Jager in de Bomen (F) Langesund rol 205 
106 29-7-’16  Sybrand Pieters Juffrouw Anna (F) Langesund rederij 206 
107 29-7-’16  Sybrand Pieters Juffrouw Anna Langesund rol 207, 209 
108 -  Sybrand Pieters - - bericht1 208 
109 30-7-’16  Symen Hessels Prins Frederik Hendrik 

(F) 
Arendal (N) rol 210 

110 30-7-’16  Wybren Lieukes Vreedsame Christina 
(F) 

Noorwegen rederij 211 

111 5-8-’16  Gerbrand Sytjes Patientie (-) Noorwegen rol 212 
112 5-8-’16  Gerbrand Sytjes Patientie Noorwegen rederij 213 
113 7-8-’16  Lolke Fedriks Swarte Kat (F) Noorwegen rol 215 
114 7-8-’16  Lolke Fedriks Swarte Kat Noorwegen rederij 216 
115 7-8-’16  Jan Barends Castricum (F) Drammen rol 218 
116 13-8-’16  Heye Luitkes Wapen van 

Amsterdam (F) 
Kristiansand (N) rol 220 

117 21-8-’16  Ids Barends Drie Gebroeders (F) Oslo (N) rederij 222 
118 21-8-’16  Ids Barends Drie Gebroeders Oslo  rol / 

vracht 
223 

119 - Aug. ‘16 - - - rol2 225 
120 5-9-’16 17-9-’17 Freerk Alles Vergulte Eenhoorn (F) Witstijn (N)3 rederij 226 
121 5-9-’16  Freerk Alles Vergulte Eenhoorn Witstijn  rol 228 
122 12-9-’16  Allert Yppes Goede Hoop (F) Merdø (N) of 

Drammen 
rederij 229 

123 12-9-’16  Allert Yppes Goede Hoop Merdø of 
Drammen 

rol 230 

124 2-2-‘17  Bokke Sipkes De Liefde (S) Aalborg (Dan) rol 231 
125 -  Bokke Sipkes De Liefde Aalborg (Dan) rederij4 233 
126 15-3-’15  Pieter Jelles Swarte Kat (S) Langesund 

(Oudzoen) 
rederij 234 

127 *-4-’17  Hauk Rinners Vrede van Utrecht (F) Noorwegen rol 235 
128 22-7-’17  Yntje Rinkes Eendragt (S) Noorwegen rederij 236 
129 22-7-’17  Yntje Rinkes Eendragt Noorwegen rol 236 
130 5-9-’17 9-7-‘18 Romke Cornelis Maria (F) Langesund rol 237 
131 5-9-’17  Douwe Fredriks Prins van Friesland (F) 

eerder Carolus 
Noorwegen machti-

ging5 
239 

132 7-9-’17  Freerk Alles Vergulde Eenhoorn (F) Witstijn rol 240 
133 10-9-’17  Anne Pieters Juffrouw Anna (F) Oslo rol 241 
134 -  Anne Pieters Juffrouw Anna - rederij6 243 
135 18-9-’17  Anne Pieters Juffrouw Anna Oslo rederij 243 
136 25-9-’17  Sible Aukes De Hoop (F) Drammen rol 244 
137 25-9-’17  Sible Aukes De Hoop Drammen rederij 246 
138 25-9-’17  Sible Aukes De Hoop Drammen vracht 247 

                                                           
1 Kort bericht van de schipper aan Hempenius in de vorm van een losse notitie. 
2 Fragment in de vorm van een losse notitie genummerd 75a. 
3 Waarschijnlijk de plaats Hvitsen aan het Oslofjord, destijds wel Wijgstee of Wijcste genaamd. 
4 Niet volledig. 
5 Tjertke Reiners machtigt Douwe Wiggerts, haar zoon (zie hierna ‘familebanden’, Wiggert Yntjes 3.6). 
6 Niet volledig. 
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139 23-9-’17  Pyke Cramer Bernardus junior (-)  brief1 248 
140 17-9-’18  Sierd Willems Twee Goede Vrinden 

(G) 
Oslo rol 248 

141 17-9-’18  Sierd Willems Twee Goede Vrinden Oslo rederij 250 
142 3-10-’18  Wybrand Nannes Vreedsame Leeuw (F) Drammen rederij 252 
143 3-10-’18  Wybrand Nannes Vreedsame Leeuw Drammen rol 254 

  

                                                           
1 Taal is Latijn. 
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Beschrijving van het Scheepsboek 
 

Hoewel het scheepsboek aan Hempenius is toegeschreven en zo ook in de literatuur bekend staat, is 
het geen vaststaande zaak dat de Hindeloper secretaris en notaris als enige aan dit register heeft 
gewerkt. Nadere bestudering van dit manuscript doet een ingewikkelder ontstaansgeschiedenis 
vermoeden dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn.   

Het scheepsboek meet 30 x 19 x 2 cm en maakt oorspronkelijk deel uit van het archief van het 
Nedergerecht Hindelopen. In Tresoar wordt het bewaard onder inventarisnummer 115. De kaft is van 
perkament, waarvan de randen omwille van de stevigheid naar binnen zijn gevouwen. Het register is 
verder van papier en ingebonden met perkamenten stroken die in de rug van de kaft zijn gestoken. 
Op de voorzijde van de kaft is geschreven Scheepsboek met daaronder, zij het moeilijk leesbaar, 
cognocementen en. Het register is samengesteld uit acht katernen, voorafgegaan door drie losse en 
ongefolieerde voorbladen. Ieder katern telt 12 folio’s. Het laatste katern is tot folio 88vo. doorlopend 
beschreven. Alle folia zijn belijnd met in de rechtermarge drie smalle kolommen die een 
onderverdeling van valuta in drieën toelaten. De belijning wijst erop dat het boekje oorspronkelijk de 
financiële administratie diende. Toen tussen 1715 en 1718 het register als kopieboek van de 
scheepspapieren werd ingezet, bleek de belijning niet functioneel te zijn en is nergens 
gerespecteerd.  

Op het laatste folium is op de verso en rectozijde begonnen met het opmaken van een index.1 De 
letters van het alfabet zijn genoteerd. Alleen onder letter c is een naam ingevoegd, die van Cornelis 
Wibrens. Op folio 9 is een tekst ingevoegd, die niets met de cognossementen van doen heeft. Het 
betreft hier een verklaring van de burgmeesters en bestuurders van Hindelopen tot erkenning van 
niet bij name genoemde moeder van Hendrik Hendrikszn., inmiddels overleden, als erfgenaam van 
haar zoon. De acte is verleden op 2 mei 1715. Op folio 85 is een afschrift van een Latijnse acte van de 
Amsterdamse notaris J. Trip Jansz. opgenomen ten behoeve van Pieke Cramer, schipper uit 
Hindelopen. Na het laatste katern volgen nog drie deels beschadigde losse bladen. Op de eerste 
staan in een andere hand wat sommetjes en op de voorlaatste de tekst, eveneens in een afwijkende 
hand naer Aelburgh en weder daer nae Noorwegen en soo werden aldaer weder werden beladen, 
met daaronder twee sommetjes.2 De folionummers 68a en 75a betreffen losliggende blaadjes. 

Er is in het register deels een eigentijdse nummering op paginaniveau aangebracht. Deze nummering 
begint op folio 9 recto met nummer 1. Folio 10 is overgeslagen, maar op de rectozijde gaat de 
nummering consequent door, meestal in de linkerbovenhoek, maar soms ook op de versozijde in de 
rechterbovenhoek. De paginering stopt met nummer 70 en betreft dus niet het gehele scheepsboek. 
Vanaf pagina 70 is er later een foliëring voor het gehele register toegevoegd, waarbij pagina 70 
samenvalt met folio 45. De foliëring werd met potlood vaak dwars door de originele paginanummer 
heen aangebracht. Het duidt erop dat de paginering op dat moment zijn functie had verloren. Van 
een chronologische breuk in de administratie lijkt echter geen sprake te zijn. De eerste helft van het 
eerste katern ontbeert overigens een eigentijdse pagina aanduiding, evenals de laatste 43 folio’s. De 
paginanummering suggereert dat alleen de volledig beschreven pagina’s een nummer kregen. Zo 
bevat fo. 27vo. alleen de regel Scheepsrolle voor Hauk Rimerts maar deze is verder leeggelaten en 
heeft geen paginanummer. Het wekt de indruk dat de paginanummering achteraf en omwille van de 

                                                           
1 Deze index ontbreekt in de transcrtiptie. 
2 Deze bladzijden ontbreken in de transcripte. 
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geïntendeerde index is aangebracht. Net zoals de index is echter ook de paginering onvolledig. 
Wanneer de foliëring werd aangebracht is vooralsnog onduidelijk.  

Het register is een kopieboek van originele en bezegelde akten, opgesteld onder het toeziend oog 
van Johannes Hempenius. De originelen zijn voor zover bekend niet bewaard gebleven. We kunnen 
echter alleen maar vermoeden dat Hempenius voor een groot deel van de redactie van de afschriften 
iverantwoordelijk was. Hij zal echter niet de enige zijn geweest die in het register heeft gewerkt. 
Significante verschillen in de handtekeningen onderaan de tekst doen dit vermoeden. Iedere 
verklaring, behalve de allerlaatste op fo. 88vo. is afgesloten met de naam J. Hempenius, 
voorafgegaan door de vaste formule ter ordonnantie van den burgemeersteren ende regeerders der 
stad Hindelopen en door de omcirkelde hoofdletters L:S:. De handtekening is echter niet consequent. 
Soms is deze onderstreept, soms niet en andere keren is de onderstreping versierd of met halen 
uitgevoerd. Ook zijn er fikse verschillen in de penvoering waar te nemen. Vergelijking met het 
Hindeloper Weesboek van de jaren 1710- 1727 wijst uit dat Hempenius zelf diverse gestyleerde 
handtekeningen gebruikte. Net als in het Scheepsboek heeft hij ook daar niet alle akten eigenhandig 
ondertekend. In dat geval zette de klerk die het afschrift opmaakte de naam van de secretaris en die 
van andere ondertekenaars onder de tekst. In het weesboek noteerde de klerk in enkele gevallen 
achter de naam Hempenius de opmerking met halen, zoals de handtekening kennelijk op het 
origineel was aangebracht.1 Door de variaties valt het niet uit te sluiten dat er meerdere handen in 
het scheepsboek hebben geschreven. Ook abrupte wijzigingen in het handschrift duiden daarop. Zo 
op fo. 43 waar een penwisseling middenin de tekst tot een veel dunnere penvoering leidde. 
Hetzelfde geldt voor significante verschillen tussen bijvoorbeeld de handschriften op fo. 1-2 en latere 
of op fo. 22-23 en fo. 44-45.  

Het register bevat rederscedulen en scheepsrollen die op enkele uitzonderingen na in deze volgorde 
per schip direct achter elkaar zijn genoteerd. Vaak liggen er enige dagen tussen de uitvaardiging van 
de verklaringen en de scheepsrollen. Op fo. 7 is een afwijkende tekst genoteerd in de verklaring van 
de Hindeloper meestertimmerman Pieter Douwes, die in opdracht van schipper Sipke Sipkes zich op 
diens smakschip vervoegde om het te meten. De verklaring van de meting wordt opgesteld ten 
overstaan van notaris publicum Johannes Hempenius.2 Het is de enige keer dat Hempenius in het 
scheepsboek de titel notaris voert. Een rederscedule van 13 juli 1715 ten behoeve van schipper Melis 
Wibrands uit Koudum wordt dan weer ondertekend door president burgemeester B. Simons en 
secretaris Hempenius. De naam van burgmeester Simons is tot folio 11 (29 juli 1715) genoteerd. 
Daarna is Hempenius de enige vertegenwoordiger van het stadsbestuur die bij name wordt 
genoemd.  

Het register wekt de indruk in de administratieve praktijk te zijn gebruikt. Meermaals wordt in de 
rechtermarge of onderaan genoteerd dat een redersceduul of scheepsrol op latere datum opnieuw is 
gepasseerd en al dan niet ongewijzigd is hernieuwd. Aan het handschrift te zien, is het niet altijd 
Hempenius geweest die de wijzigingen in het scheepsboek heeft toegevoegd.3 Wel is opmerkelijk dat 
men er voor gekozen heeft niet de oorspronkelijke akten te kopiëren maar alleen in de marges de 
wijzigingen in de samenstelling van de bemanning en de reders op te nemen. Soms is dit gebeurd 
door de namen in de tekst te onderstrepen en daarnaast in de marge de nieuwe namen op te 

                                                           
1 Bijvoorbeeld Hindeloper Weesboek Tresoar 13-10 nr. 75 weesboek 1710-1727, fo., 200 (25 okt. 1718) en fo. 
291 (6 febr. 1719). De handtekening van Hempenius zelf komt op vele folia voor.  
2 en die van den onderschreven notarius publicus, actum Hindelopen den 24 april 1715. 
3 Zie bv, fo. 21 met de aantekening den 22 maij 1716 vernieuwt. Echter de toevoegingen op fo. 26 vo. zijn 
mogelijk wel van de hand van Hempenius. 



263 

nemen. Echt overzichtelijk werd het scheepsboek daardoor niet. Wellicht is dat de reden waarom het 
zo kort heeft gefunctioneerd in de Hindeloper administratie.  
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Familiebanden van enkele schippers  
 

De onderstreepte namen in onderstaande familieschema’s komen als schipper voor in het 
Scheepsboek. 

 

Tymen Allerts 
1. Tymen Allerts, bevrachter en burgemeester te Hindeloopen (ovl. omstr. 1687). 1 
+ Tzaling Wybes (ovl. voor 1701). 

2.1 Beitje Tymens  
+ Wiggert Allerts, schipper te Hindeloopen (omstr. 1657 – omstr. 1707). 

3.1 Fock Wiggerts (omstr. 1678 – 1742). 
+ Jelle Thomas, schipper te Hindeloopen (ovl. omstr. 1730). 
3.2 Mary Wiggerts  
+ Symen Hessels, schipper te Hindeloopen. 
3.3 Heye Wiggerts (ovl. omstr. 1731). 
+ Sikke Harmens, schipper en vroedschap te Hindeloopen (ovl. omstr. 1731). 
3.4 Fouck Wiggerts  
+ Allert Ippes, schipper te Hindeloopen (omstr. 1680 – omstr. 1727).2 
3.5 Beyts Wiggerts (ovl. voor 1716 ). 

2.2 Auke Tymens, schipper te Hindeloopen (ovl. omstr. 1725).3 
+ Jenck Salings (ovl. omstr. 1745). 

3.6 Tymen Aukes, schipper te Hindeloopen (ovl. voor 1749). 
+ Idsk Jelles (ovl. na 1759). 
3.7 Lieuck Aukes (1698 - 1729). 
+ Jappe Wiggerts, zelfde als Wiggert Yntjes 4.3.  
3.8 Saling Aukes, makelaar in hout te Amsterdam (1716 - voor 1796). 
+ Maria Rombeek (ovl. 1796) 
3.9 Beitj Aukes  
+ Abe Broers Kat, grootschipper te Hindeloopen (ovl. voor 1781). 
3.10 Aalk Aukes  

2.3 Gerrit Tymens, schipper te Hindeloopen (ovl. omstr. 1736). 
+ Douw Reyntjes (ovl. omstr. 1730). 

3.11 Reyntjen Gerrits  
2.4 Allert Tymens  
+ Fock Allerts (geb. omstr. 1664). 

 

  

                                                           
1 Zie over Tymen Allerts: Douwes, ‘Beitj Tymens’. 
2 Allert Ippes (omstr. 1680-omstr. 1712) is een halfbroer van Jappe Ippes (1655-1718), klipviskproducent in 
Noorwegen. 
3 13 okt. 1701, verklaring; Aucke Tymens, schipper op 'het Paradijs' en Gerrit Tymens, schipper op 'de Jonge 
Hilbrand’, gebroeders, beiden van competenten ouderdom, verklaren op verzoek van Lieuck Hayties, wonend 
op Kattenburg te Amsterdam, dat genoemde Lieuck  27 jaar, een dochter van Haytje Binkes en Doed Idses, 
heden nog in levende lijve is; ze hebben haar gezien en gesproken (SAA 5075 nr. 5788 / 1047). 
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Allert Goykes 
1. Allert Goykes, schipper te Hindeloopen (ovl. 1681).1 
+ Fock Reyties (ovl. voor 1669). 

2.1 Reyntjen Allerts (omstr. 1650 - voor 1718). 
+ Homme Ottes (ovl. voor 1675). 
+ Tied Ottes (omstr. 1655 - omstr. 1735). 

3.1 Pietertje Reyntjes Roos (omstr. 1685 - voor 1727). 
+ Johannes Hempenius, secr. en ontv. convooien en licenten (1686 – 1760). 

2.2 Wiggert Allerts, schipper te Hindeloopen (omstr. 1657 – omstr. 1707). 
+ Beitje Tymens, zelfde als Tymen Allerts 2.1. 
2.3 Symen Allerts (omstr. 1660 - voor 1681). 
2.4 Dries Allerts, schipper te Hindeloopen (omstr. 1662 - voor 1714). 
+ Esther Thomas, zij is een zuster van Jelle Thomas T.A. 3.1. 
2.5 Fock Allerts (geb. omstr. 1664). 
+ Allert Tymens, zelfde als T.A. 2.4.  

+ Ewart Allerts Roos (ovl. na 1708), zij is tevens de moeder van Tied Ottes, de tweede vrouw van 
Reyntjen Allerts 2.1. 

  

                                                           
1 31 jan.1681, weesboek Hindeloopen; verdeling van de boedel van Allert Goyckes. Reyntjen Allerts, Wiggert 
Allerts, Dries Allerts en Fock Allerts, beide laatsten minderjarig, allen kinderen ende erfgenamen ab intestato 
van wijlen Allert Goijckes, bij wijlen Fock Reijties, contra Ewart Allerts Roos, weduwe van Allert Goyckes (T 13-
20 nr. 68 / 66). 
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Wiggert Yntjes 
1. Wiggert Yntjes, schipper te Hindeloopen (ovl. voor 1652).1 
+ Pietj' Pietersdr  

2.1 Yntje Wiggerts, Schipper te Hindeloopen (ovl. voor 1672). 
+ N. Sybolts  

3.1 Wiggert Yntjes, grootschipper te Hindeloopen (ovl. na 1723).  
+ Tryn Heeres (1688) An Jelmers (1715) An Jeltes (1723). 
3.2 Heye Yntjes, meester-bakker te Hindeloopen (ovl. omstr. 1723). 
+ Fod Wybrens (1706) + Tjeerd Heeres (1711). 
3.3 Pieter Yntjes (ovl. voor 1710). 
+ Auk Dirks  

2.2 Pieter Wiggerts (Pijtter Wijggerts, ovl. voor 1654).2 
+ Lieuck Hommes (ovl. 1671). 

3.1 Lieuck Pieters. 
+ Pieter Sybrens. 
3.3 Wybren Pieters. 
+ Sjouke Lieuckes. 
3.4 Jeoltje Pieters. 
+ Hitte Pieters. 
3.5 Wiggert Pieters (geb. omstr. 1651). 

2.3 Douwe Wiggerts (ovl. voor 1679). 
+ Intje Tymens (ovl. omstr. 1679). 

3.6 Wiggert Douwes (omstr. 1659 – 1717).3 
+ Tjertke Reyners (ovl. 1737). 

4.1 Douwe Wiggerts (ovl. 1719). 
4.2 Yntj’ Wiggerts (ovl. voor 1729). 
+ Abbe Jans (ovl. voor 1729). 
4.3 Jappe Wiggerts, koopman te Amsterdam (ovl. 1756). 
+ Lieuck Aukes, zelfde als T.A. 3.7. 
+ Tzaling Gerrits (1703 – 1751).  

3.7 Jarich Douwes (geb. omstr. 1660). 
3.8 Beyts Douwes (geb. na 1660). 

 

                                                           
1 29 okt. 1672, weesboek Hindeloopen; verdeling van de nalatenschap van Pietj’ Pietersdr, weduwe van 
Wiggert Yntjes, volgens inventaris d.d. 24 jan. 1671. In presentie van Sibolt Wiggerts, grootvader van de 
onmondige weeskinderen van Yntje Wiggerts, Pieter Sibrens, getrouwd met Lieuck Pietersdr; Sjouwke Pieters 
[Lieukes] getrouwd met Wibren Pietersdr, beiden mede namens Hitte Pieters, getrouwd met Jeoltj' Pieters, 
absent ter zee, kinderen van Pieter Wiggerts; en Yntje Timensdr namens haar onmondige kinderen bij Douwe 
Wiggerts, met haar curator Hendrik Jappes - allen erfgenamen van Pietj’ Pieters, weduwe van Wiggert Yntjes (T 
13-20 nr. 65 / 35). 
2 Een schipper met dezelfde naam uit Hindeloopen, schreef Pieter Wijggertse (ovl. voor 1698). Hij is een zoon 
van Wiggert Andries en Dick Pieters en was getrouwd met His Baukes. 
3 6 dec. 1709, codicil van de eerzame Wiggert Douwes en de eerbare Tjert Reyners, echtelieden te 
Hindeloopen. Zij bekrachtigen het testament d.d. 17 nov. 1695 voor deze notaris opgerecht en brengen enige 
wijzigingen aan middels dit codicil. Hun jongste zoon Jappe Wiggerts krijgt als prelegaat een lijfrentebrief van 
100 gulden jaarlijks, ten laste van de provincie Friesland (SAA 5075 nr. 4254A / 803). 
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