
Gods weer en wind en de woedende zee 
 
Op zoek naar enig teken van leven van Minze Ybeles de Haan stuitten we op twee 
scheepsverklaringen die samen één zeereis beschrijven. Een reis die in Amsterdam begint 
en in Stettin zou moeten eindigen. Maar door het slechte weer komt het schip niet verder dan 
Ameland en moet dan voor reparatie naar Harlingen, waar de lading wordt gelost. 
 
In de scheepsverklaring opgesteld door de notaris komt de volgende zinsnede voor: 
“Verklarende zij Getuigen en hij affirmant, dat al het gebeurde niet is veroorzaakt door 
verzuim of onagtzaamheid maar alleen door Gods weer en wind en de woedende zee en 
dat zij zig in allen delen en bij alle gelegenheden hebben gedragen als brave zeelieden 
betaamt.” 
Ook in de tweede verklaring komt deze zin voor zodat het lijkt alsof het een standaard zin is 
die notarissen gebruikten. 
 

Minze Ybeles de Haan 
Minze wordt geboren op 5 mei 1794 geboren in Het Meer. Op 1 juni 1794 wordt hij gedoopt 
in De Knijpe.  
 

 
 

In 1815 komen we hem tegen als stuurman tijdens de genoemde reis. In november 1818, bij 
het overlijden van zijn vader Ybele Gerrits de Haan, wordt hij nog genoemd. Maar bij het 
overlijden van zijn moeder Hendrikjen Johannes in 1840 wordt hij niet meer genoemd. We 
mogen aannemen dat hij is overleden tussen 1818 en 1840. Misschien wel tijdens een 
zeereis. 

 
 
 
 

Tjalk Vrouw Catharina 
Het vrachtschip in deze reis is een houten zeilschip van het type tjalk. 
Het is gebouwd in Veendam voor 1807. Het kon 18 lasten vervoeren. 
De eerste eigenaren waren: 
- Gerrit Tonnis Nieland (Nijland), Veendam, schipper, voor 1/2e deel 
- Fedde Pieters Bakker, Veendam, schipper, voor 1/2e deel 
Op 3 januari 1807 koopt Gerrit het deel van Fedde voor de prijs van 
NLG 399; hij is dan enig eigenaar 
[bron: www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=11836]  
 
Uit de reisbeschrijving blijkt dat het schip beschikt over een stagfok, 
topzeil, jager, kluwer. Dat betekent dat het geen Groninger Tjalk kan 
zijn, die hebben geen topzeil. Het zou een zeetjalk geweest kunnen zijn.  

moderne zeetjalk 

http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=11836


Bemanning 
Er zijn drie bemanningsleden aan boord. Minze als stuurman. Gerrit Tonnis Nijland is de 
schipper en zijn zoon Harmannus vaart, als 12-jarige zoon van de schipper, mee als kok en 
jongen. 
 
Gerrit Tonnis Nijland. Op 20-mrt-1765 wordt Gerardus gedoopt in de rooms-katholieke kerk 
te Kleinemeer als zoon van Tonnis Jans Nieland en Stijntje Gerrits Oostermeer. Op 29-dec-
1792 huwt Gerrit Tonnis met Marijke Harms, beide van Muntendam in Kleinemeer. 
 

 
 
Op 19-jan-1806 huwt in Veendam (RK) Gerrit Tonnis Nijlandt, van Veendam, met Catharina 
Jans Steenkamp, van Wildervank. 
 

 
 
Catharina overlijdt op 4-mei-1838 te Veendam, op de leeftijd van 70 jaar. Hij wordt vermeld 
als oud-schipper. 
Op 74-jarige leeftijd trouwt hij te Veendam op 30-sept-1839 met de 62-jarige Anna Leusing. 
Anna overlijdt op 21-jul-1851 in Veendam. Gerrit overlijdt op 8-mrt-1853 in Veendam. Hij 
mocht 88 jaar worden. 
 
 
Harmannus Gerrits Nieland, geboren te Amsterdam, gedoopt 16-aug-1802 te Veendam, 
 

 
 
Hij huwt in Veendam op 27-jan-1824 met Aaltje Alberts Kral, geboren Ommelanderwijk 09-
aug-1799, overleden Veendam 11-okt-1857. 
 
In feb 1827, bij overlijden van zijn zoon, is Hermannus “om zoodanige beroeps bezigheden 
uitlandig”; in dec 1844, bij overlijden van zijn dochter, is hij “overleden”; in okt 1857, bij 
overlijden van zijn vrouw, is hij “vroeger te Veendam woonachtig geweest doch sedert jaren 
afwezig”. Dus waarschijnlijk nooit teruggekeerd van een zeereis. 
 
Het lijkt erop dat Aaltje rond 1833 is gaan samenwonen, als waren ze getrouwd, met Geert 
Jans Lokken, weduwnaar van Trijntje Aalfs Scholtens. Vanaf 1833 krijgen zij samen 
kinderen. Maar als Geert overlijdt in 1867, wordt bij hem vermeld “weduwnaar van Trijntje 
Scholtens”. 
 
  



De reis 
Met de scheepsverklaringen kunnen we een tijdslijn opstellen van de reis. 
 

14 nov 1814 Amsterdam, men begint met het laden van het schip 

15 nov 1814 Amsterdam, klaar met laden 

17 nov 1814 Amsterdam, connossement en scheepsmanifest ontvangen 

21 nov 1814 Amsterdam, vertrek (eerder kon niet vanwege wind uit de verkeerde richting) 

21 nov 1814 Enkhuizen, rond 17:00 uur aankomst 

22 nov 1814 Enkhuizen – Harlingen 

24 nov 1814 Harlingen – Het Abt (eerder kon niet vanwege mist) 

25 nov 1814 Het Abt – onder Ameland; hier voor anker vanwege slecht weer 

27 nov 1814 Bij Ameland het zeegat uit; om 14:00 uur gaat het stormen, terug onder 
Ameland 

29 nov 1814 Het weer bedaart, maar de wind blijft NW zodat ze het zeegat niet uitkunnen 

30 nov 1814 Het zeegat uit, maar rond middaguur draait wind en begint storm; dus weer 
terug onder Ameland 

10 dec 1814 Het weer wordt rustiger, opnieuw door het zeegat met zuiderwind; maar 
meteen gaat het weer stormen zodat ze schade oplopen en weer terug 
moeten onder Ameland 

12 dec 1814 Schade kan niet gerepareerd worden op Ameland, dus naar Harlingen 

13 dec 1814 Aankomst Harlingen 

18 dec 1814 Schip gerepareert, maar kunnen niet weg vanwege de noordelijke stormen 

24 dec 1814 De winter valt in zodat ze niet wegkunnen vanwege het ijs 

11 feb 1815 Verklaring afgelegd voor de notaris van het eerste deel van de reis 

23 feb 1815 Eindelijk kunnen ze weer verder, vertrek uit Harlingen 

26 feb 1815 Aankomst bij Haantjes Plaat onder Ameland 

27 feb 1815 Met loods door het Amelander Gat, en weer noodweer; lek geslagen terug 
naar onder Ameland 

28 feb 1815 Op weg naar Harlingen steeds aan de pompen vanwege het lek 

2 mrt 1815 Aankomst in Harlingen; wachten op bericht uit Amsterdam 

15 mrt 1815 Bericht van de verladers uit Amsterdam om te mogen lossen 

16 mrt 1815 Begin van het lossen van de lading 

19 mrt 1815 Klaar met lossen van het schip, het schip voor reparatie naar een 
timmerhelling gebracht 

25 mrt 1815 Verklaring afgelegd voor de notaris van het tweede deel van de reis 

 

Het weer 
De registreerde temperaturen van de wintermaanden 1814/1815 geven het volgende beeld. 

Gemiddelde temperatuur Regio De Bilt 

1814 1815  

nov dec jan feb mrt Winter DJF 

5,2  2,9  -2,5  3,9  7,4  1,4  

[bron: http://www.wintergek.nl/winter/] 
 

http://www.wintergek.nl/winter/


Kaart 1 
Start van de reis, van Amsterdam via Enkhuizen naar Harlingen. 

  

Harlingen 

Enkhuizen 

Amsterdam 



Kaart 2 
Detail kaart bevat het deel van de Zuiderzee en Waddenzee van Harlingen tot Ameland, met 
de genoemde plaatsen uit het reisverslag. 
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Transcriptie scheepsverklaringen 
Hieronder volgt de transcriptie van de twee scheepsverklaringen. De kleuren in de tekst zijn 
bedoeld om personen en plaatsen iets meer te doen uitspringen in de tekst. Het hoofdletter 
gebruik van het origineel is ook niet helemaal gevolgd, de notarissen gebruikten een 
overvloed aan kapitalen, niet alle zijn in de transcriptie toegepast. Een blanco regel geeft aan 
waar de pagina overgang in het origineel te vinden is. 
 
Minuut-akten 1815  
Gemeente:  Harlingen 
Notaris:  Jacob Hanekuyk 
Kantoor:  Harlingen III 
Repertoire:  051030 
Bron:  Notarieel archief - Tresoar 
Soort registratie:  Akte Notarieel archief 
Datum:  11-02-1815 
Soort akte:  scheepsverklaring 
Archiefnummer:  26 
Inventarisnummer:  051007  
Aktenummer:  00015 

 

No 15 
 
Voor ons Mr Jacob Hanekuyk Openbaar Notaris residerende te Harlingen Canton Harlingen 
Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland in presentie van den natemeldene 
Getuigen zijn gecompareerd 
Minse Ibeles de Haan, Stuurman, wonende op het Herenveen, en Harmanus Gerrits Njland, 
Kok en Jonge, wonende te Veendam, Getuigen den eerste oud bijna Twee en twintig jaren 
en de Tweede oud bijna Twaalf jaaren, en in voorschreevene qualiteiten nu laatst gevaren 
hebbende en nog varenden op het Tjalkschip de Vrouw Catharina genaamd, gevoerd bij 
Schipper Gerrit Theunis Nijland, wonende ten Veendam, beladen met stuk goederen en 
daarmede gedestineerd van Amsterdam naar Stettin dewelke bij dezen ter requisitie van 
denselven Schipper Gerrit Theunis Nijland, en ten behoeve van alle diegene, die zulks 
enigszins zoude mogen concerneren of aangaan voor de opregte waarheid hebben getuigd 
en verklaard, gelijk dezelve Schipper Gerrit Theunis Nijland ten dagen mede comparerende 
heeft geaffirmeerd hetgeen volgt namelijk “ 
Dat zij getuigen en hij Affirmant den Vierden November Achttienhonderd en veertien 
begonnen zijnde te laaden en den Vijftienden dito hunnen last ingekreegen hebbende tot den 
Zeventienden dito hebben moeten leggen, voordat zij hunnen connoscementen en Manifest 
bekomen hadden. 
Dat zij vervolgens door sterke zuidelijke winden belet waren, om hunnen voorgenomen reis 
te vervorderen tot den Twintigsten dito, dewijl het water door den Zuidelijken wind zo sterk 
weg liep, dat het schip vlotloos bleef, en er gene mooglijkheid was om te kunnen vaaren, dat 
hun schip hegt, digt en welgecalfaat, hunnen luiken pompen en mast met behoorlijke kragen 
en presenningen volgens Zeemans gebruik voorzien waren, en voorts van al het nodige 
voorzien om koopmans Goederen over Zee te kunnen transporteren; dat zij den 
Eenentwintigsten dito met hun voorschreven Schip vlot geworden zijnde, dienzelven dag ten 
spoedigsten 
 
van de Stad Amsterdam vertrokken zijn met eene gunstige gelegenheid om hunnen 
voorgenomen reis te bevorderen, dienzelven avond omtrent vijf uuren tot onder Enkhuizen 
kwamen, en aldaar moesten ankeren; dat zij den Tweeentwintigsten dito in den vroegen 
morgen het anker ligtenden, weder onder zeil gingen, dienzelven avond omtrent Harlingen 
gaan vancaerd waren, en zich genoodzaakt vonden aldaar te ankeren, alwaar zij uit hoofde 
van zwaare mist en stilte moesten blijven leggen tot den Vierentwintigsten dito, wanneer zij 
het anker ligtenden, onder zeil gingen en dienzelven avond op den (zogenaamden) Abt 
kwamen alwaar zij moesten ankeren, dewijl het niet te wagen was bij nagt de zogenaamde 
Kromme balg aftezeilen, den vijfentwintigsten dito onder het Eiland Ameland arriveerden, en 
aldaar op nieuws moesten ankeren door de zware of dikke lugt, en motregen, Dat zij ter 



laatstgemelde plaatsen moesten blijven leggen, zonder iets te kunnen uitvoeren, of zonder 
hunnen reis te kunnen voortzetten, tot aan den Zevenentwintigsten dito, wanneer zij met 
eene Zuidwesterwind hun anker ligtenden, en tot voortzetting hunnen reis onder zeil gingen, 
terwijl toen ter tijd Twee tjalken bij hun onder Ameland lagen, die bleven liggen, dat zij des 
voordemiddags ten tien uuren in Zee waren, hunnen reis voortzetteden, koers naar behoren 
voortzetteden en alles wat mooglijk was, bij zetteden, om hunnen reis te bespoedigen; Dat 
des nademiddags ten twee uren de wind naar het Noordwesten schoot, het een storm begon 
te waayen, en de Zee ysselijk bol wierd, wanneer zij op lager wal bezet, genoodzaakt waren 
met gemeen overleg, tot behoud van Schip en goed, lijf en leven te resolveren, om weder 
Ameland binnen te lopen, aldaar ook met groot gevaar des avonds ten vier en vijf uuren 
weder binnen kwamen en onder het evengemelde Eiland ankerden, alwaar de 
bovengemelde twee Tjalken toen nog lagen. Dat zij 
 
Vervolgens aldaar hebben moeten leggen met stormen uit het Noodwesten vergezeld van 
zware regen en hagelbuijen tot den Achtentwintigsten dito, toen het nog hard uit het 
Noordwesten stormden, ende twee meergemelde Scheepen hun anker ligtenden, zetten de 
derzelver koers naar het zogenaamde Wad om de reis te vervorderen; van hun schip te diep 
gaande om over het evengemelde Wad te gaan, en van dien kant hunnen reis voorttezetten, 
moesten zij blijven leggen tot den negen en twintigsten dito, wanneer het weer bedaarde, 
dog de wind Noordwestelijk bleef, zodat zij niet in zee konden komen. Dien volgende nagt de 
wind zuidelijk lopende en de wind handzaam wordenden, ligteden zij den dertigsten dito ’s 
morgens met den dag met deze Zuidelijke wind hun anker, gingen zonder zeil, liepen weder 
in zee om hunne reis voorttezetten; dat daarop vervolgens in den voordemiddag ongeveer 
Elf a Twaalf uuren de wind weder naar het Noorden liep met eene zware storm, waardoor zij 
genoodzaakt wierden, tot behoud van Schip en goed, het Amelander Gat weder binnen te 
lopen, des namiddags ten één uur weder gelukkig binnen kwamen, en op nieuws onder het 
eiland Ameland ankerden, al waar zij moesten blijven leggen met zware stormen en 
tegenwinden uit het Noorden en Noordoosten, zonder iets te kunnen vorderen, tot aan den 
Tienden December, wanneer zij, het weder goed, en de wind zuiden wordenden, hun anker 
ligtenden, naar zee zeilden, des nademiddags in zee waren, en stelden hunnen koers naar 
behoren ter voortzetting hunner reis, zijnde het goed weer van wind; Dan de zee zeer hoog 
uit het Noordwesten lopende, waardoor hun Schip ysselijk werkte, en zij veel zeewater op en 
over hun Schip kregen, liep den Elfden dito des voordemiddags de wind in eens naar het 
Noorden en begon het een storm te waayen, die continueerde en hand over hand toenam, 
waardoor zij genoodzaakt waren hunnen zeilen bij de wind te zetten, om de 
 
West moesten stevenen en zwaar zeilen om het van lager wal te houden. 
Inmiddels liep de zee zo ysselijk hoog; sloeg zo geweldig op en over hun schip, dat zij zich 
naauwlijks daarvoor konden bergen, in groot gevaar waren schip en goed, lijf en leven te 
verliezen en hun stagfok midden door wierd geslagen door een stortzee, die het daags-anker 
van de boeg wegnam, en waardoor het stuurboordzwaard van de zijde mede uit zijn 
yzerwerk werd weggerukt, en in de stander bleef hangen; zodat de zwaardklamp zeer 
beschadigd werd, en zij vreesden, dat dezelven geheel zoude afslaan en verbryzelen en 
eindelijk de roerbaken losgeslagen waren. Dat zij egter het zwaard en anker met veel moeite 
weder binnen boord kreegen en vast sjorden, dat de woedende Zee continueel zo ysselijk op 
hun schip sloeg, dat zij niet anders dagten dan te moeten vergaan en daar zij op lager wal 
bezet en schier verlegen zijnde resolveerden zij met gemeen overleg tot behoud van Schip 
en goed, lijf en leven, een der naaste havens zo mogelijk op te zoeken om zich van de 
geledene schaden te herstellen, zijnde de lugt zeer dik door hagel en sneeuw, dat zij ten 
bedoelden einden hunnen koers naar het Amelander Gat zetteden, als zijnde de naaste 
haven die te bekomen was en kwamen dan ook vervolgens des avonds weder met groot 
gevaar dog behouden Ameland binnen; daar zij zich op Ameland van hunne geledene 
Schaden niet konden herstellen, waren zij genootzaakt naar Harlingen als de naast bij 
gelegen haven te zeilen, ligteden den Twaalfden dito hun anker, en arriveerden den 
dertienden daaraanvolgende in de haven van Harlingen, den agtienden dito weder klaar 



waren en zeilree lagen, wanneer weer en wind hun had gediend om hunnen reis 
voortezetten, dat zij vervolgens te Harlingen door het daaglijks en aanhoudend stormen uit 
het Noordwesten, Noorden en Noordoosten tot 
 
Den Vierentwintigsten dito zijn opgehouden, zonder dat er zich enige gelegenheid zich heeft 
opgedaan om te kunnen vaaren, veel min om te avanceren; dat op dien tijd de winter is 
ingevallen, en het gedurig besloten water is geweest, zodat het hun en door het 
menigvuldige ys, en door de daaglyks oosten en verder omlopenden winden tot heden den 
Elfden February onmooglijk is geweest hunnen reis voorttezetten; Dat zij tot thans gereed 
zijn om te vertrekken en hunnen reis te bespoedigen, zodra het weder open water is. 
Verklarende zij Getuigen en hij affirmant, dat al het gebeurde niet is veroorzaakt door 
verzuim of onagtzaamheid maar alleen door Gods weer en wind en de woedende zee en dat 
zij zig in allen delen en bij alle gelegenheden hebben gedragen als brave zeelieden betaamt. 
Voorts verklaarden zij Getuigen en affirmeerde hij Affirmant, dat zij niets van hunnen lading 
hebben geroofd, gestolen, verkogt, weggegeven of ter kwader trouw daarmede gehandeld. 
Gevende zij Getuigen en hij Affirmant voor redenen van wetenschap het door hun verklaarde 
en gaaf formeerde alzo te hebben gezien, verrigt, bijgewoond en ondervonden, dog ten 
opzichte der datums zich te refereren aan het Journaal gehouden door den Stuurman en 
voorts als in de Tekst staat vermeld, bereid zynden al hetzelven op de eerste requisitie met 
Solemmelen Eede te bevestigen met uitzondering van de comparant Harmannus Gerrits 
Nijland, die uit hoofde zijner ouderdom geen Eed konde afleggen. 
Gedaan en Gepasseerd te Harlingen ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van 
Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman op den Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefen, 
slotmaker in 
 
De Grote Kerkstraat beide wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen. Ten Elfden 
February Achttienhonderd en Vijftien; En hebben de comparanten met uitzondering van den 
comparant Gerrit Theunis Nijland, die verklaarde niet te kunnen schrijven nog tekenen en dit 
nooit geleerd te hebben, benevens de gemelde Getuigen, en ons Notaris, na gedane 
voorlezing en goed keuring van Twee renvoyen te zamen van Vijf woorden, de 
tegenwoordige Minute getekend die gebleven is onder de bewaring en in het bezit van ons 
Notaris. 
 
<getekend> 
Menze Ybeles De Haan 
Hrmans Gerrits Nieland 
S S Hiemstra 
C P van der Hoefe 
Jacob Hanekuijk Nots 
 
 
 
 
 
 
 
Geregistreerd te Harlingen den elfden February 1815 fo 55VvC te ontfangen twaalf Stuivers 
de verhogingen daaronder 
 
  



Minuut-akten 1815 
Gemeente: Harlingen 
Notaris:  Sjoerd Simons Wijma,  
Kantoor:  Harlingen I,  
Repertoire: 049046 
Bron:  Notarieel archief - Tresoar 
Soort registratie:  Akte Notarieel archief  
Datum:  25-03-1815 
Soort akte:  scheepsverklaring 
Archiefnummer: 26 
Inventarisnummer: 049008 
Aktenummer: 00090 

 
N 90 
 
Voor Mr Sjoerd Simons Wyma, openbaar Notaris, residerende te Harlingen, kanton 
Harlingen, arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in tegenwoordigheid van de 
natemelden Getuigen, compareerde Minse Ybeles de Haan, van het Heerenveen, stuurman 
en Hermannus Gerrits Nyland, kok en jonge wonende te Veendam, in die qualiteiten varende 
met het Tjalkschip, de vrouw Catharina genaamd, gevoerd bij Schipper Gerrit Tonjes Nijland 
van Veendam, beladen met Stuk goederen, daarmede van Amsterdam naar Stettin 
gedestineerd. 
Dat zij den eenentwintigsten November agthonderdveertien, met gedagte Schip en Lading 
van hunne gemelde Laadplaatse zijn vertrokken en het zoverre hebben gebragt dat zij tot 
Tweemalen toe Ameland uitgezeild zijn, maar ook telkens hebben moeten binnenlopen 
wegens de harde Contrariewinden en eindelijk uit hoofde van eenige bekomene Zeeschaden 
de haven van deze Stad moeten kiesen om zich daar van te herstellen. Dat zij alhier, om den 
Slegten Wind, verders hebben moeten blijven leggen tot dat de winter inviel en zij ook om 
het ys niet hebben kunnen vertrekken. Al hetwelk in het breede is vermeld in hunne 
verklaring, welke zij voor den openbaar notaris Mr Jacob Hanekuyk en getuigen alhier op den 
elfden february laatstleden hebben verleden, en waarvan de minute is geregistreerd op dato; 
waarbij De Comparanten persisteren dat zij voorts nog te Harlingen hebben gelegen tot den 
drieentwintigsten february laatstleden, en op dinsdag, als zynde hun het ys niet meer 
hinderlyk, met goed weer van daar zijn vertrokken om hunnen voorgenomene reis te 
vervorderen. Met veranderlijke winden en weer waren zij den Zesentwintigsten dito onder het 
eiland Ameland gekomen en onder de Zoogenaamde Haantjes Plaat ten anker. Den 
volgende dag namen 
 
De Comparanten een Lootsschuit aan om hun met voor te zeilen in zee te brengen. Zy 
zouden daarvoor besteden Tien Guldens Hollands. Zij kregen uit die Schuit een Loots aan 
boord, ligteden met goed weer en West Zuid Westen wind het anker en gingen onder zeil. 
De Schuit zeilde hun voor en zij waren het Zeegat grotendeels uit, toen het hard begon te 
waayen en den wind naar het Westen schoot, zoodat zij het Zeegat niet konden uitleggen. Zij 
waren dus genoodzaakt te wenden. Het Schip evenswel weigerde zulks door de holle Zee, 
en zij lieten daarop daadlyk hun anker vallen. Het schip hiervoor eindelijk opdraayende 
stotede yslijk op den Grond, ook stotede het Stuurboord Zwaard hetwelk ten deele geheel 
onderstond met zoveel geweld op den grond, dat er het boord en de zijswarings van 
ontramponeerd en aan stukken geslagen werden; het Topzeil, de boeylyns; de Jager met 
derzelven Schoten geraakten door elkanderen en onklaar, De Comparanten waren 
genooddrongen tot voorkoming van verdere Schaden derzelven vallen en voornoemde 
Zeilen te Snijden en zoodoende van dezelve ontslagen te worden. Hetwelk alles verloren 
ging met Schoten, vallen, Boeylyns, bloks en hetgeen daaraan meer verbonden was, zonder 
daarvan iets te hebben kunnen bergen. Het topzeil en de Jager waren zogoed als nieuw, van 
best vlaamsch doek, de kluwer van karredoek. Het Schip intusschen stotede swaar en 
onophoudelyk aan de grond en werd daardoor zeer lek, zoodat zij de pompen niet lens 
konden houden; zij dagten niets dan aan het verlies van Schip en goed en verkeerden 
daarom in de uiterste nood. Er schoot voor hun niet over dan de voorzeilende Schuit by hun 



te doen komen en van de Lootsen meerdere hulp en adsistentie te verzoeken, zonder 
dewelke zij zich 
 
niet zouden kunnen redden. De Schuit kwam op der Comparanten begeerte dadelijk aan hun 
boord en op zij. Men kwam over en weer over een, dat de Lootsen, wanneer zij den 
Comparanten met Schip en Lading behouden weder binnen en in een veilige nabygelegen 
haven bragten, voor de daardoor te bewijzen hulp en adsistentie zouden hebben en genieten 
eene Som van Tweeduizend Guldens Hollands Courant, hetwelk de minste prys was, 
waarvoor de lootsen het wilden doen, welke Som evenswel naderhand, toen de 
Comparanten binnen de haven van deze Stad lagen, door eene uitspraak van goede 
mannen is verminderd tot op negenhonderd en tien Guldens Hollands. Bij den Comparanten 
kwamen uit de Schuit twee man om te helpen pompen over en te verrigten hetgeen dienstig 
was. De schuit bragt daarop ten spoedigsten de Comparanten werpanker met de Zware Tros 
uit, om daardoor het Schip, indien mooglyk, grondvry te krijgen, zij haalden het uitgebragte 
Touw soo Styfdoenlyk. Intusschen werd de Zee woedender en het Schip reed swaar voor 
zijn anker, waardoor het Schip nog sterker op den Grond stotede, en Zy meenden nu zeker 
te moeten vergaan. De Pallen en Kiesen van het braadspil begaven zich eindelijk en 
sprongen aan stukken, zij werden daardoor genoodzaakt, wilden zij Schip en goed 
behouden, het ankertouw te kappen en het Schip door het uitgebragte werp slaags te doen 
vallen. Dit gelukte hun en het Schip slaags gevallen zynde en er de nodige zeilen gezet 
hebbenden stotede het Schip vervolgens van den Grond en moesten dan ook de tros mede 
kappen. Het ankertouw en de sware tros waren zoo goed als nieuw en zoo lang als in de 
baan geslagen, het sware anker 
 
woog drie a vierhonderd ponden, het werpanker hondervijfentwintig a hondervijftig ponden, 
hetwelk alles is verloren gegaan, behalven de enden der tros en van het ankertouw, welke 
binnen boord zijn gebleven. De Comparanten zeilden vervolgens weder naar binnen zo verre 
zy maar konden komen en ankerden weder. Zij konden het schip wegens de steeds 
toenemende lekkage niet meer lens pompen en namen tot dat einde nog twee man uit de 
schuit bij zig aan boord en als nu konden zij met aanhoudend pompen kwalijk lens houden. 
Den Agtentwintigsten dito ligteden zij het anker en gingen onder zeil. Zij werkten zoo spoedig 
op om de haven van Harlingen te bereiken als maar mooglijk was. Het Schip bleef even lek 
en de pompen moesten dag en nagt aan den gang. Zij kregen den Tweeden Maart door de 
hulp en de assistentie de Schuit en der manschappen, de haven van Harlingen en moesten, 
voor en aleer zij konden lossen, leggen tot aan den vyftienden dito, wanneer zy de orders 
daartoe van de Heeren inladers te Amsterdam ontvingen. Zij hebben in al dien tyd niet 
gedaan dan pompen. Den zestienden dito haalden zy daadelyk voor een nabygelegen 
pakhuis en maakten allen Spoed met lossen. Zij hadden het Schip den negentienden dito 
ledig en hebben het na zulks op de Timmerhelling doen halen om te laten repareren. Wijders 
verklaren de Comparanten dat zij op voorschreven reis alle de nodige Zeemanschap 
gebruikt en in agt genomen, ook zoveel mogelijk op de pompen gepast en gepompt hebben 
als mede niets van de voormelde Lading gestolen, geroofd, of op eenegerhande wyze 
ontvreemd hebben, zoodat de voorschreven rampen en schadens hun zijn over 
 
gekomen door de woede der Zee Gods weer en wind buiten eenige schuld, negligentie of 
toedoen van den Comparanten, nog den Schipper Gerrit Tonjes Nyland bovengenoemd, die, 
meede Comparerende, het geen voorschreven is als overeenkomende met de waarheid 
affirmeert, verdienende de Schipper agt guldens, de Stuurman vier Guldens en de kok en 
jonge dertig Stuivers per week varende dat in aleer met drie mannen. 
Gedaan en geparfeerd binnen Harlingen voorschreven ten kantore van my notaris, heden 
den vyfentwintigste maart agttienhonderd en vyftien in tegenwoordigheid van Evert Bavinck 
en Gerrit Lammerts Wielinga, beide zonder beroep, wonende binnen deze Stad, ten dezen 
Speciaal verzogte Getuigen, die met de stuurman, de kok en jonge, benevens my notaris, op 
de verklaring van den Schipper, dat hy nooit heeft kunnen schryven nog zijnen naam 



vertekenen, na voorlezing deze minute hebben vertekend, dewelke blyft in myne bewaring _ 
goedkeurende de doorhaling der woorden en lading 
 
<getekend> 
Menze Ybeles De Haan 
Hrmans Gerriets Nieland 
Evert Bavinck 
Gerrit L: Wieinga 
Sjouerd S: Wijma notaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geregistreerd te Harlingen den agtentwintigsten Maart 1815 fo 65 . van s: ontvangen twaalf 
stuivers voor tarief met verhoogingen 
 


