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markeerde. Daar vond men goede ankergrond, terwijl men er rekening
mee moest houden, dat een Z.Z.W. maan hoogwater maakte.
Een zeilaanwijzing in meer letterlijke zin is de zeer eenvoudige
mededeling onder een schets van de voor Kaap Palos gelegen eilanden,
dat men daar gerust tussendoor kan zeilen, omdat het een vaarwater
zonder zandbanken is. (Afb. 11.)
Dit is een persoonlijke waarneming van de schipper, die herhaalde¬
lijk tussen kaap en eilanden is doorgezeild. Van dit in de Middellandse
Zee ver vooruitstekende Spaanse schiereiland voer hij over het alge¬
meen verder naar het Oosten. Op dit markante punt hield hij bij zijn
terugkeer zijn koers gericht, zulks ter vermijding van de ongastvrije
kust van Barbarije.
Meer gedetailleerd zijn de richtlijnen, die hij heeft opgetekend
voor hen, die met zuidenwind door de Hoofden willen zeilen.
„Item wyldy rumme myt een suyden
so hout het sloodt te Dooueren in deese
moocht oft die mollen ouer het vtterste
als die plompe toor op Voorlant ccmpt
wat nordelycker ".

wijnt ende wylt nae tVoorlant seyle
verschreeuen wley als ghy hyer syen
slodt. Houtse alsoo staende soo lange
in die suerte flen, hout dan alte met

Uit de richtlijnen, welke hij voor het binnenlopen van de zeegaten
heeft gegeven blijkt wel, dat het Marsdiep de meeste moeilijkheden
opleverde. Immers, voor de Wielingen en de Schelde geeft hij op een
fraaie schets van de toegang maar een paar lijnen, die de zee met een
paar torens verbinden en verklaart deze met enkele woorden.
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Gezicht op de kust van Walcheren.

Als Myddel burch staet in deese 3
duyne soe lopt men die Spleete in
ofte uyt ende is een moy gat foor
diep gaende scheepen.

Als Myddeburch
komt in deese
duynckes soe is men recht in die
Wyelyng. Houd die soe staende tot
Walcgeren aen bort hebt soe mocht
ghy niet misdoen. Wyckt dan nae
Flyssyn

