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Op huijden den 8 julij 1693 

compareerde voor mij, Daniel Luijts, 

openbaar notaris bij de edele hoove van Hollant 
geadmitteert, resideerende te Zaandam en  

voor de getuijgen na genaemd: Claes 
Claesz Kan out 37 jaren woonende alhier 

in de Noort, jongman, schipper op t fluijt 
Jacopje genaampt de jonge, sontcoopvaarder denselve 

ter versoeke van corn pot groot coopman 
mede alhier ter voornoemde plaets woonende 

in compagnie verclaerde bij waere sgriftelijke 
woorde onder frontatie van deses 

waarheijt te sijn, dat hij comparant 
in qualiteit als schipper met het voornoemde fluijt 

Jacopje de jonge, sontcoopvaarder opden 
eersten juny 1692 uyt het Tesselse 

is in see geloopen met vier oostindische 

twee Westindische schepen mitsgaders 
nog een ….. hebbende. Hij compa 

rant met sijn voornoemde fluit Jacobje te wille 
naer de canarische ijlanden dat hij compa 

rant bij en in compagnie van de voorn  
oost en westindische schepen is geseijlt tot 

op de hoogte van omtrent 57 graden 
noorderbreete, omtrent 40 mijlen 

naar gissing beweste IJslant, als wanneer 
hij door storm van de voorn schepen 

waar hij mede tot soo ver in compagnie 
geseylt hadde, is affgeraact sonder 

deszelve weder gezien te hebben en dat 
hij comparant met het voornoemde fluyt Jacopje op de 

eersten september van een St Malose
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caper naar dat het geloofs van de 

comparant met schote soo het schip....... 
seijlen en touwen als ander soorte fuer 

xxxxx was beschadigt en doorboort 

ende  dezen capersschip genomen en veroverd  
sijnde 7 a 8 dagen naar dat hij comparant 

met het fluijt jacopje van voornoemde 
compagnie als door storm afgeraakt 

werden ‘t gene voornoemd staat verclaerde 
hij comparant te sijn de opregte 

waarheijt .......sijnde te hebben soo sulks 
noodig is t allen tijden nader te 

zullen bevestigen. Also is gedaan en 
gepasseert tot Saardam tot presentie 

van Jan Jacobse van de Boogerd 
en Dirck Willems Lahn als getuijge 

hiertoe versogt. Datum als boven 
 

Claes Claassen Kan 

Jan Jacobs van de Boogerd 
Dirk Willems Lahn 

 


