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Op huijden den 3en Januarije
1711 compareerden voor mij Claas Oosterhooren
Notaris, bij den hove van hollant
geadmitteert, tot Zaerdam residerende, en
voor de nagenoemde getuijgen, Willem
Pietersz Poort, wonende tot Saardijck,
Pieter Jansz boot ende Jan Pietersz
bloem, beijde wonende tot Saendam,
alle van competente ouderdom, welcke
comparanten inde voorgaande Jare 1710,
de eerste voor Stuurman, de tweede voor
harponier en de Laatste voor Timmerman
hebben gevaren met het Fluijtschip
den dam, ter walvisvangst op groenlant,
welcke comparanten bij dese ende ten versoecke
van de eersame dirck Jacobsz dam
Mr scheepstimmerman, tot West
Saendam woonagtig, verclaarden waar
ende waragtig te wesen hoe dat
zij deposanten op de laatste groenlantse
voijagie genootsaackt ende geprest
zijn geworden, tot behoudenis van het
selve schip, te moeten kappen
een t..et Tuy touw, waarvan de helft
wel weg is en de rest aen stucken
gekapt, daar en boven nog een
kabel Touw gekapt, waarvan dat
weijnig ofte niets van geborgen is, als
mede nog een paardelijn gekapt waar
van omtrent tien a twaalff vadem
is behouden ende geborgen, zijnde dit
alles gedaen ende moeten geschieden
omme het voorss(chreven) fluytschip den dam
te behouden, gelijck sulcx oock is
geschiet. Eijndigende de deposanten
hier mede hare verklaringe, gevende
voor redenen van wetenschap
van alle het gene voorss(chreven) staat
oog getuygen te hebben geweest ende
mitsdien van het gedeposeerde
pertinente kennisse te hebben, bereijt
desnoots sulcx nader te bevestigen.
Aldus opregt gepasseert tot Saerdam
Ter presentie van Jacob Jansz Mantie
Mr scheeps Timmerman ende dirck
maartsz van den velden als getuygen
hier toe versogt.

willem pieterse poort
pieter iansen boot
jan piterse bloim
Jacob Janse mantie
dirck maertens van den velden

