Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
“de redactie “ !

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar
is vermeld.
”
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.
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Het Journaal van Willem Veerman,
episode vijf en zes
door H.B. van Rees en A.C. Krijgsman
Inhoud:

Begin der Koninklijke Marine en geplaatst
aan boord Zr.Ms Admiraal Evertsen
Met heel veel dank aan ;

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam / S. Wegereef en B. Lahr
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In Augustus 1814 sloot het vrije Nederland een overeenkomst af met Groot-Brittannië over
de teruggave van de verscheiden koloniën die Nederland verloren was geraakt tijdens de
Franse tijd, en dat waren er heel wat. Nederland kwam er nogal kaal af, want de kaap
kolonie in Zuid Afrika , Ceylon, en de helft van Suriname werden niet meet teruggeven en
werden permanent bij Engeland ingelijfd, alleen de Indische Archipel en een paar
Caraïbische eilandjes werden terug gegeven.
Om deze gezag overdracht te realiseren moest er een vloot en een leger naar Java
worden gezonden, en ook een bestuur met ambtenaren.
Dit bestuur bestond uit drie Commissarissen Generaal; C.T. Elout, G.A.G.P. baron van
der Capellen, die tevens de rol van Gouverneur Generaal zou vervullen, en A.A. Buijskes,
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Schout bij Nacht, die de bevelhebber van de vloot aldaar zou worden. Om die redenen
werd er een “Oost-Indisch Eskader” gevormd dat bestond uit zeven schepen.(zie tabel)

Oost Indisch Eskader 1815
Bevelhebber SBN A.A. Buijskes
Schip
Linieschip Z.M. De Admiraal Evertsen
Linieschip Z.M. De Amsterdam
Linieschip Z.M. De Braband
Linieschip Z.M. Admiraal De Ruijter
Fregat Z.M. Maria Rijgersbergen
Korvet Z.M. Iris
Brik Z.M. De Spion

Commandant
KTZ D.H.Dietz
KTZ Hofmijer
KTZ Van der Hart
KLTZ 't Hooft
KLTZ Everdingk van der
Neijpoort
KLTZ Pool
KLTZ Van Der Loef

Bemanning
320
250
250
250
200
90
90

Dit eskader moest zich voorbereiden voor deze onderneming in het Nieuwe Diep en op de
rede van Texel zoals vroeger ook de Oost-Indische Compagnie schepen dat deden. Het
originele plan was om zo vroeg mogelijk in 1815 te vertrekken, alleen werd dit verlaat
vanwege Napoleons ontsnapping van Elba. De vertrektijd werd daarna bepaalt op de 15e
Oktober met alle “officials” en troepen, ongeveer 1800 man aan boord.

Opwerken in het Nieuwe Diep
Een opwerkingsperiode is over het algemeen niet de meest avontuurlijke of interessantste
tijd voor een marineman. Over het algemeen light een schip aan de wal voor lange tijd en
bestaan de bezigheden voornamelijk uit onderhoud en reparatie werkzaamheden, zo ook
in de tijd van Willem Veerman.
Linieschip Z.M. De Admiraal Evertsen

Desalniettemin is zijn beknopte
beschrijving van deze tijd aan boord
van de Evertsen vol met interessante
historische feiten die een goede
indruk geven van hoe de zaken
allemaal gingen in die tijd, niet alleen
aan boord maar ook in het Nieuwe
Diep en de Reede van Texel.
Zo komt het aan het licht dat er enorme disciplinaire en gezondheidsproblemen waren aan
boord van de schepen bij de reorganisatie van de Zeemacht terwijl nieuwe bemanningen
moesten worden aangeworven en opgeleid. Men krijgt ook enigszins een idee over het
dieet aan boord van de schepen.
De omgeving van Den Helder was heel anders dan nu, het Marsdiep was de bottelnek
voor al het scheepsverkeer naar en uit Amsterdam wat toen weer, na de Franse tijd,
behoorlijk snel had toegenomen aangezien de hoeveelheid schepen die worden vermeld.
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Op maandag de 9e Januari 1815 kwam Willem Veerman aan boord van De Admiraal
Eversten dat afgemeerd lag aan de kade in het Nieuwe Diep, waar zijn werkzaamheden al
meteen begonnen; (zie afbeelding hierboven)

“Heede middag kwam ik op Zr Ms Schip Adm. Evertsen leggende gemeerd aan de Kaaij met Kaale masten, aan
boord 244 man, en bij absentie van den Kolonel Van Maren Den Kapt. Lt. J.Groot aan boord, het schip geboord
voor 80 stukken , bevonden aan boord 30 kanons a 36#, 4 dez. a 24# , 16 dez. a 12# en twee Karonades a 60#.
(totaal 52 stukken), korten nader tegen de wal aan , haalde water van de wal, namen de hangers der masten en
borgstroppen der onder raas aan boord, werkten op het nieuwe werk aan het tuijg.”
Het linieschip Adm.Evertsen was in 1808 gebouwd te Amsterdam gedurende het
Koninkrijk Holland.
Met 80 geschutpoorten was zij ongeveer van dezelfde grootte als de L’Illustre.
Er zijn verscheiden afbeeldingen te vinden van het schip in boeken en musea, maar
helaas zijn er weinig details over het schip zelf van de periode van 1808 tot 1815 te
vinden.
Zij was een zusterschip van de linieschepen “De Amsterdam” en de “Admiraal de Ruyter”,
waar wel wat gegevens over zijn te vinden. Deze klasse schepen waren 195 voet lang en
konden 700 man accommoderen, ze werden gebouwd door P.Schuijt jr. te Amsterdam,
en waren ontworpen door de Heer Roelof Dorsman.
Het feit dat dit schip, en ook de Amsterdam lang ijdel hadden gelegen in de haven was
natuurlijk niet erg bevorderlijk voor het hout van de constructie, wat men later zou merken.
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Het is duidelijk uit het journaal op te maken dat er heel wat aan dit schip gedaan moest
worden om het gereed te maken voor vertrek. Uit de beschrijving blijkt dat de tuigage bijna
geheel moest vernieuwd worden. Gedurende Veerman’s eerste week, hij hield weer trouw
de waterstand bij de kiel bij, en las de waterdiepte bij de pomp, vooruit 33 duim (84 cm) en
achteruit 46 duim (1 m en 17 cm)!. Dit was natuurlijk een enorme hoeveelheid water en de
hoop was gewoonlijk dat de houten beplanking zich vanwege het vocht vanzelf dicht zou
trekken, maar op de lange duur kon dat ook verrotting veroorzaken. Er moest dus weer
behoorlijk worden gepompt. De diepgang werd gemeten als 16’7” voor en 18’8” achter
(6.5m).
Er moet ook even
melding gemaakt worden
over Den Helder, Texel
en het Nieuwe Diep in
die tijd. Zoals men zich
onlangs zal herinneren
was Amsterdam de
grootste havenstad in de
Nederlanden, en omdat
er geen Noord Zee
Kanaal bestond moesten
alle schepen via de
Zuiderzee naar binnen
en buiten varen tussen
Den Helder en Texel
door.
Kaart van de doorvaart
naar Amsterdam

Dit was niet altijd erg makkelijk vanwege de vele ondieptes en zandbanken, en de grotere
schepen gingen daarom meestal voor anker op de Reede van Texel.
Dit had voordelen en nadelen . Het voordeel was dat vijanden niet makkelijk zonder een
loods of accurate kaart naar binnen konden varen om Amsterdam te belagen omdat zij
een hoog risico liepen om aan de grond te lopen. Het nadeel was dat het makkelijk was
deze uitgang te blokkeren en de doorvaart lam te leggen, dit gebeurde inderdaad
gedurende de Franse tijd toen Engelse en Russische troepen Den Helder en Texel
bezetten in 1799. De VOC gebruikte vroeger het Nieuwe Diep als een stagneringspunt
om konvooien te verzamelen en om voorraden in te laden voor de lange tocht naar de
Oost. Hiervoor had men opslagplaatsen en werkplaatsen laten bouwen. De voorganger
van de Rijkswerf heette “Het Nieuwe Werk”, en Veerman beschrijft vaak dat er materialen
van daar werden ontvangen. Bij de bevoorrading van schepen was vooral vers water heel
belangrijk, en de duinen in Den Helder, Huisduinen, en Texel voorzagen deze noodzaak
omdat er veel schoon drinkwater beschikbaar was. Water werd vervoert in z.g. Leggers,
vaten van ongeveer 500 liter, die in het ruim werden “gelegd”.
De maand van Januari 1815 verliep zonder enige bijzonderheden, behalve dat er brand
uitbrak op Z.M. Johan de Witt en deze spoedig werd geblust met de brandspuit van de
Evertsen die er naar toe werd gestuurd. Waarschijnlijk was dit een hand pomp met spuit
die op een schuit was gemonteerd.
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Veerman vermeld dat er vaak sneeuw viel en er ondanks het slechte weer er toch in het
want werd gewerkt.

De haven van Den Helder. Het “Nieuwe Werk” is het wybertje gevormde deel.
Dit moet een koude en miserabele zaak geweest zijn voor de bemanning en het was
natuurlijk ook moeilijk om werkzaamheden met handschoenen aan te verrichten, als ze die
zo wie zo hadden, anders moest er met de blote handen worden gewerkt.
Veerman vermeld dat er vaak disciplinaire problemen waren en men kan zich dat wel
voorstellen. Op de 12e Januari kregen ze acht matrozen terug aan boord die waren
gedeserteerd. Er word niet beschreven hoe of waarom deze lieden deserteerden, maar
wel dat zij gestraft werden. Vier hunner werden later overgeplaatst naar Zr.Ms. de Ruijter.
Op de zondagen werd er plunje inspectie gehouden en werden de krijgsartikelen voor
gelezen, dit was bedoelt om de bemanning heel duidelijk te maken wat er van hun
verwacht werd en hoe ze zich moesten gedragen. Ook werd er af en toe nieuwe plunje
uitgereikt.
Het moet behoorlijk koud geweest zijn die maand want op de 19e lag het Nieuwe Diep vol
met ijs. Er werd steenkolen geladen voor de verwarming, want het schip was natuurlijk
ijskoud van binnen behalve vlak bij een kachel of een haard.Veerman vermeld dat er op
30 Januari een jongen aan boord kwam. Zo kwam ook hij bij de Marine in 1802 als negen
jarige, dit bracht waarschijnlijk wel enige herinneringen bij hem op, maar hij schrijft er
verder niets over, hij had geen tijd voor sentimentele pijnzingen.
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Op de 31ste brak er brand uit op een Amerikaans koopvaardij schip dat in de haven lag,
ook deze werd spoedig geblust door de brandspuit. Het aanmaken van vuren in kachels
en haarden om de schepen warm te houden was hier meestal de oorzaak van.
Het weer verbeterde ietwat in februari en de sneeuw maakte plaats voor mist en regen.
Het lens water pompen ging gestadig door en werd op 29 duim gehouden, ongeveer een
meter. Steeds kwamen er nieuwe bemanningsleden aan boord. Ook werden er stukken
kanon geladen, 24 en 36 ponders, zelfs twee caronades van 68 pond! Het is interessant
om te lezen dat een schip dat vlakbij lag, de “Zoutman” werd gekannibaliseerd voor
onderdelen. Zo werden de ra’s en ezelshoofden van dit schip afgetakeld en aan boord van
de Evertsen bevestigd. Wat ook opmerkelijk is, is de hoeveelheid drinkwater dat continu
aan boord werd genomen, bijna elke dag werden er vele leggers drinkwater afgeleverd, en
de legen vaten werden dan weer teruggegeven. Behalve veel water werd er ook victualiën
geladen. De victualie meester had het dan ook behoorlijk druk.
De term “Longroom” word voor het eerst gebruikt door Veerman, op Zondag de 8 ste
februari word er gemeld dat er psalmen werden gezongen in de “Longroom”.
Het origine van dit woord, de benaming voor het officiers verblijf, is niet bekend. Ondanks
het feit dat het een Engelstalig woord is word het noch gebruikt door de Engelsen noch de
Amerikanen, die het over de “Wardroom” hebben. Dus in 1815 en waarschijnlijk daarvoor
is dit woord bij de Marine in gebruik genomen.
Er waren veel zieken aan boord, op 25 Februari werden er 14 zieken per kaag naar het
hospitaal in Enkhuizen gestuurd. Wat voor ziektes dat waren word helaas niet beschreven.

KAAG, is een
vaartuig met een
halve boegspriet; het
twee fokkezeilen

platbodem, binnenlands
enkele schuine mast en een
voert een sprietzeil en één of

De heersende ziektes in tijd waren cholera, tyfus, builenpest, tuberculose en pokken.
De overlevingskansen van die ziektes waren niet zo groot, maar toch kwamen er af en toe
lieden terug van het hospitaal
Een evenement waar niemand iets van af wist vond plaats op de 26 ste februari, Napoleon
Bonaparte ontsnapte van het eiland Elba. Dit evenement had later repercussies voor
Europa, maar Nederland kwam er verder goed af.
De maand maart was meer evenementen vol;
Het weer verbeterde en behalve dat er af en toe wat regen en mist viel kon men weer
buiten werken aan de tuigage en het schip. Er moest nog steeds veel worden gedaan,
zoals het aanbrengen van raas en bramstengen.
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Men concludeert duidelijk uit deze werkzaamheden dat het schip niet in bijzonder goede
staat was.
Er waren steeds weer zieken, en negen
man werden naar Enkhuizen gestuurd
om te revalideren. De matroos H. Arens
werd “wegens lichaamsgebreken
afgedankt”. Of hij een pensioen kreeg is
te betwijfelen.
Het is opmerkelijk hoeveel water er weer
werd geladen, soms wel 70 leggers
(ongeveer 35,000 liter) in een dag. Dit
werd waarschijnlijk nodig geacht om
ziektes te voorkomen.
Er kwamen steeds meer bemanningsleden bij, doch ook waren er vaak afvallers, af en toe
werd er gedrost door een stel lieden. Er word melding gemaakt van nieuwe officieren,
adelborsten, chirurgijns, schrijvers, konstabels, hofmeesters en koks, en voorts meer
matrozen.
Op 10 maart kwam de Kapitein Van Maren aan boord met twee leerlingen, W. van Maren,
waarschijnlijk zijn zoon, en G. Van der Vlies. De training van de bemanning ging door.
Allerlei noodzakelijkheden komende van het Nieuwe Werk werden continu afgeleverd.
Men ontving onder andere, kisten met plunje, meubels voor de kajuit, victualiën, 2
brandspuiten, vaatjes slangen smeer (vet om de leren brandslangen soepel te houden),
Natie en sein vlaggen, een nieuwe 18 riems sloep, kisten met hoeden en manden met
breekwaren om een voorbeeld te verschaffen.

19 Maart 1815 was een bijzondere dag want toen werd
Willem I gekroond als Koning der Nederlanden.
“Zetten de bramstengen op, Kltz terug aan boord, vlagde op het

eskader met alle vlaggen, ZM Adm De Ruijter salueerde met 101
schoten ter gelegenheid van de kroning van ZM Willem I tot
koning der Nederlanden. Te 10.00 uur kwam den SBN en alle
kapiteins aan boord. Lieten de equipage opkomen onder de
wapens, den SBN gaf een toepasselijke redevoering en nam hun
gezamelijk de eed af, joelden drie malen “Leve de Koning” en
brachte de dag in gepaste vrolijkheid voor, gaven de Equipage een
extra borrel en elk 2 pijpen ½# tabak en ½ fles roode wijn en vers vlees
en groentes, met zonsondergang de vlaggen neer”.
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De Marine werd toen dus officieel de “Koninklijke Marine”, zoals we die nu kennen.
Ondanks de feestelijkheden en rantsoen uitreikingen waren er de volgende dag toch weer
drie man gedrost, maar de werkzaamheden en oefeningen gingen weer gestadig door. Er
werd een nieuwe slurp (need def.) gemaakt en een stel veehokken gebouwd in de kuil.
Het water bij de pomp (lenswater) was gereduceerd tot 20 duim, nog steeds een
behoorlijke hoeveelheid, en dat kan niet bevorderlijk zijn geweest voor de beplanking.
Veerman vermeld verder het stouwen van lagen in het ruim. Wat dat precies inhield is niet
duidelijk en men vraagt zich af hoe een lading droog werd gehouden met de grote
hoeveelheid water die bij de kiel stond.
Op de 23ste maart kwam er een 3e Chirurgijn aan boord, en dat was wel nodig in verband
met de vele vermelde zieken. Er kwamen af en toe zieken terug van Enkhuizen en er
werden weer nieuwe zieken daar naar toe gestuurd. Nieuwe bemanningsleden kwamen
van de z.g. “Werving” in Amsterdam, dat was natuurlijk de aanwerving en deze lieden
waren waarschijnlijk zonder zeemans ervaring en moesten aan boord opgeleid worden.
De man die de taak had nieuwe lieden aan te werven was ene Ltz. Munter.
Hij werd daarvoor naar Amsterdam gestuurd per schip en kwam dan terug met een groep
aspirant matrozen die dan nader werden gekeurd.
Sommigen werden afgekeurd vanwege lichamelijke gebreken en gingen dan weer terug.
Er was natuurlijk geen MOKH *) equivalent in die tijd.
Tegen het eind van de maand vonden er nog een aantal interessante evenementen
plaats. De SBN kwam aan boord met zijn adjudant Ltz. 2 e Klas Bijerinck om de zaak te
inspecteren
De SBN zou zich n.l. aan boord laten instaleren als vlaggeschip, en een Portugese
schoener kwam het Nieuwe Diep binnen op de 29ste met een lading buskruit. De
internationale handel was dus alweer op gang gekomen na de val van het Franse rijk.
Deze lading werd overgebracht aan boord van de Zr.Ms. Johan De Witt. Er word ook
melding gemaakt van het vertrek van Zr.Ms. brik “Irene” onder commando van Kapt. Ltz
Spengler naar zee.
*) Marine Opleidings Kamp Hilversum

Het werk aan de tuigage was nu zover gevorderd dat zeilen konden worden aangeslagen,
zoals b.v. het kruiszeil, voorstengen stagzeil, fok kluiver en bezaan.
Verder word er gemeld dat twaalf geaboleerde matrozen aan boord kwamen. Dit waren
lieden die van hun straf waren ontheven, en nu weer verder konden dienen. Desertie was
nog steeds een groot probleem want er word vaak melding van gemaakt.
Wanneer een schip aan de wal lag was het natuurlijk nog al makkelijk om ’s nachts weg te
sluipen en aan wal te komen. Deze lieden moesten dan maar snel het platte land op lopen
om weg te komen want treinen en openbaar vervoer was er niet. Dit maakte de kans groot
om opgepakt te worden, wat dan ook vaak gebeurde, en dan was men z.g “zuur”, met alle
nare consequenties die daaraan vast zaten.
Omdat de Evertsen nu vlaggeschip was geworden werden er dagelijkse orders geseind
naar de andere schepen met behulp van seinvlaggen. Deze seinen hadden een nummer,
zoals b.v Artikel 267.
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Alle seinen die werden gehesen
staan keurig genoteerd in het
journaal, alleen de betekenis is er
niet bij. De code boeken met de
verklaringen van deze seinen
zullen misschien nog wel bestaan
bij het Bureau Maritieme Historie of
het Scheepvaart Museum te
Amsterdam.
Op de 2e April kwam Ltz Munter
met 12 matrozen aan boord
waarvan er maar 7 werden
aangenomen. Daarna werd Munter
weer terug gestuurd naar
Amsterdam om weer een groep
lieden op te halen. Alle transporten in die tijd gingen met een schuit over de Zuiderzee
naar de grotere steden zoals Amsterdam, Medemblik en Enkhuizen, want transport over
land in de kop van Noord Holland was toen niet eenvoudig .
Ondanks de verbeterde weersomstandigheden bleven ziektes en deserties de grootste
problemen aan boord.
Op 3 April werden er weer vier man naar het hospitaal gestuurd, en een nieuwe majoorChirurgijn genaamd Van Den Bergh kwam aan boord in de rollen, de 2 e Chirurgijn Bozeler
werd overgeplaatst naar Zr.Ms. brik de Spion.
Op de 5e April werden de bakken gereorganiseerd, en op de 7e werd de eerste zeil
exercitie gehouden. Ondertussen werd het fregat Maria Rijgersbergen verlegd van het
Nieuwe Diep naar de reede van Texel.
Het was mooi weer op de 9e April en wimpel no.18 werd gehesen (??). Die dag vertrokken
de fregatten “De Maas” onder bevel van Ktz Dietz en de “Maria Rijgerbergen met Kltz
Everdingen van den Nieuwpoort naar zee om tegen Franse kapers te kruisen.
Dit was kennelijk nog een probleem ondanks de eerdere gesloten vrede.
Het was eindelijk in april zover voor de Evertsen om
te verhalen tot in de mond van het Nieuwe Diep
alwaar zij voor anker ging. Ondanks dat ze
niet meer aan de wal lagen werd er weer
gedeserteerd door een man of zes. Doch
ook kwamen vier man terug uit het
hospitaal en drie gevangen deserteurs
van de Maria Rijgersbergen kwamen
aan boord ter bewaring.
Het leven aan boord tijdens de periode
van opwerken was waarschijnlijk erg
eentonig wat velen er toe bracht om te
deserteren.
Dit is duidelijk te concluderen uit de entries in het
journaal.
Ondertussen werd er buskruit geladen en allerlei andere soorten ammunitie.
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Het schip ontving onder andere 1200 pond fijn en 800 pond grof kruit, 120 blikvuren (??),
100 vuurpijlen, 100 gevulde granaten, 1000 pistool patronen en 3600 pijpjes(??).
Er waren nog een paar interessante notities; er werden 24 geweren aan de schutterij van
Den Helder uitgeleend en drie vaten knoflook naar De Ruijter overgebracht en daarvoor
ontving men drie zakken mosterd. Men probeerde kennelijk het eten iets aantrekkelijker te
maken. Het kan ook zijn dat de Oosterse invloed op het eten toen al begonnen was.
Op 18 April voer een Deense pink tegen de Evertsen aan bij het binnenlopen van de
haven vanwege de stroming, maar richtte verder geen bijzondere schade aan.
Op Zondag 30 April werden 34 geaboleerde van de Evertsen overgeplaatst op het
Middellandse Zee eskader waaronder ZB De Ruijter. (de schepen worden af en toe
aangeduid met ZB, betekenis niet duidelijk)
De maand Mei begon met mooi weer, en er werd druk geëxerceerd met hand geweren, en
er werden 54 vaten kruit van 100 pond elk ontvangen. Helaas overleed de matroos H. de
Wolf aan ziekte (er word niet vermeld welke), hij werd aan de wal begraven.
De equipage werd betaalt tot het 4e kwartaal van 1814, de betaling was dus enigszins
achterstallig, ook waarschijnlijk een reden voor desertie. Die zelfde dag kwamen er 12
Mariniers aan boord. Er wordt niet beschreven waarom, maar men kan concluderen dat dit
met de handhaving van de discipline te maken had.
De waterstand bij de pomp was teruggebracht tot 16 duim, een enorme verbetering dus.
Er vond weer een disciplinair voorval plaats begin mei. De Adelborst Van Kervel ging in
arrest voor het verwonden van matroos L. Ronk met een sabelslag. Hij had kennelijk ruzie
met die man, maar dit soort disciplinaire actie werd kennelijk niet getolereerd.
Het victualie laden ging gestadig door en dit bevatte ook een “oxhoofd”, ongeveer 232 liter,
jenever.

Zondag den 7den Meij
De wind variabel en stil, betrokken lugt, hielden plunjeparade , te 5”30’ P.V. zeilden ZM’s Schip Adm.
De Ruijter, Capt S.’t Hooft, naar zee bestemd om victualij over the brengen naar Plijmouth voor de zig
aldaar bevindenden Nederlandsche fregatten van het Middelandse zee eskader onder SBN Tulken ,
De Ruijter salueerde met 13 schoten en wert door de Venus egaal bedankt, deede parade sein en arl 97
voor no18, bij de pomp23 dm.
Dit was ongeveer dezelfde tijd dat commodore Stephen Decatur met een USN
eskader in de Middellandse zee een straf expeditie ondernam tegen de Dey van
Algiers , de Bey van Tunis en ook die van Tripoli , daarna werden Amerikaanse
koopvaardij schepen niet meet lastig gevallen en was het gijzelen van
bemanningen afgelopen
. Pas in 1816 bestrafte een Brits /Nederlands eskader de Dey van Algiers door een
zwaar bombardement dat zijn fort en stad verwoeste, en daarna hield de piraterij
tegen Nederland en Engeland zo’n beetje op .
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Plymouth in de jaren 1815
Zoals eerder beschreven, de
behandeling van Europese en
Amerikaanse gevangen
zeelieden door de Middelandse
Zee piraten was beestachtig, en
de verliezen van koopvaardij
schepen waren aanzienlijk,
vandaar dat er een eskader daar
na toe gezonden werd, en dit
werd een bijna permanente taak
voor lange tijd.
Op de 9e Mei werden de trossen
los gegooid en werd het marszeil
bijgezet waarmee het schip het
Nieuwe Diep uitvoer en zich op
de reede van Texel begaf alwaar zij voor anker ging. Hier werd druk geëxerceerd met het
geschut , handgeweren en de zeilen. De Adelborst Van Kervel werd ondertussen
overgeplaatst naar het korvet de Venus zeker om de vrede aan boord te behouden.
Nu het schip op de reede van Texel lag werden alle koopvaarders die naar zee gingen of
de Zuiderzee in gingen vermeld, want die voeren langs de verankerde schepen. Over het
algemeen loste zo’n koopvaarder 5 of 7 saluutschoten, die dan bedankt werden door het
aangestelde wachtschip minus 2 schoten. Dat moet natuurlijk een behoorlijk geknal zijn
geweest voor de burgers van Den Helder want al het verkeer van en naar Amsterdam
kwam er langs en dat was en groot aantal schepen. De handel begon duidelijk weer op te
bloeien na de Franse tijd en de Engelse blokkade.
Op de 26ste mei voeren er 23 koopvaarders naar zee! De beschreven nationaliteiten van
deze koopvaarders waren, Deens, Zweeds, Amerikaans, Russisch en Engels, doch geen
Fransen.
Eind mei kwamen er 12 deserteurs aan boord die weer gevangen waren, waarvan er 7
naar de Amsterdam werden gestuurd. Ondanks de deserties en zieken die naar het
hospitaal gestuurd werden werd de bemanning langzaam aangevuld met nieuwe
arriverende en matrozen van andere schepen. Ook kwamen er af en toe lieden terug van
het hospitaal, op 10 juni kwamen er zelfs 10 man terug uit het hospitaal!
Op de 1e Juni arriveerde het Engelse fregat “Sir Francis Drake” voor een bezoek.
Omdat de Evertsen nu op de Reede lag als wachtschip moest zij schepen die naar binnen
en buiten gingen “klaren”. Af en toe kruiste zij in dat nauwe vaarwater om zeil exercities te
houden.
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Woensdag den 21ste
Seinde ten 9” arl 100, 10” arl 181, 11” arl 198
(arl is artikel)
De wind is n.o. en soms noorden, hebben
koelten goed weer, exerseerden met
handgeweer, leesde de Equipage een bulletin
van onze Armee voor behelzende de
overwinning op de Franschen op onze
Brabandsche grenzen, De Equipage joelde
driemaal leve de koning, gaven een extra

Sir Francis Drake

ration genever, klaarden twee koffen
(Kofschepen) in , name water over, vier timmerlieden aan boord gewerkt, bij de pomp 21dm.
Dit was het bericht over de slag bij Waterloo dat plaats vond op 18 Juni 1815, het plaatsje
ligt op de grens van de Belgische provincie Brabant, wat toen bij het Koninkrijk der
Nederlanden behoorden. Het nieuws deed er dus 3 dagen over om Den Helder te
bereiken. De volgende dag kwam er weer nieuws;

Donderdag den 22sten
De wind n.o.-n.w. , br/zo en onegalen koelte, mooij weer, De standaart neer , heese den Schout bij nacht
vlag, bragten bramraas op, hielden krijgsraad over enige diserteurs, bekwamen gunstigen tijding van
onze Armee en die der Geallieerden tegen de Franschen onder Buonaparte, Joelden weder Leve De
Koning.
De deserteurs hadden niet veel succes bij hun ontsnappingen , op de 27ste werden drie
“mislukten” deserteurs terug gebracht aan boord, en begin juli nog eens zes. Deze lieden
werden daarna naar Den Helder of Amsterdam gestuurd. Op 5 juli vond er weer een
incident plaats, de matroos J. Paauw werd in de boeien geslagen
“hebbende zich tegen de LtZ Ph. Tishauzer vergrepen”.
Ondertussen was de waterstand bij de pompen teruggebracht tot 12 dm ofte wel 1 voet.
Op de 9e Juli ging Zr.Ms. brik Daphne naar zee waarbij zij salueerde met 11 schoten doch
dit veroorzaakte een ongeluk, want spoedig daarna kwam de loodsboot langszij de
Evertsen met een matroos van de Daphne die zoals vermeld word
“zwaar gekwetst was door het springen eener kanon”.
Hij heeft het kennelijk overleeft want er is een notitie dat hij vier dagen later uit het
gasthuis terug kwam. Omdat kanons in die tijd van gietijzer of gegoten brons gemaakt
waren zaten er vaak defecties in die de loop vezwakte en dat dan explodeerde onder de
druk van het schot met nare gevolgen voor de nabij zijnden.
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De Schout bij Nacht Buijskes en de Secretaris der Marine , de heer Stratenius, kwamen
aan boord voor een bezoek op de 10e Juli. De SBN kwam weer terug op de 17e voor het
houden van een krijgsraad .

Maandag den 17den, de wind WZW-ZW br/zo en Mrs/zo
koelten, goed weer, heeden verzamelden de Krijgsraad
onder de gewone honeurs , aan boord heese de Schout
bij Nacht vlag met een schot en de
roode of executie vlag meede met een schot, leesde de
gedetineerden hunne beschuldigingen en opgelegde
straffen voor, te 11”30’ Executie als volgd ;
Den Matroos Z.W. Tresler , slagen met handagen
SBN Buijskes

L.Post, J De Boer, H.Van Aken en C. De Groot , eenmaal
van de ra vallen en gelaarst. J.C. Schoenmaker , drie

malen van de ra vallen en gelaarst, ten 12” was alles afgelopen.
wat deze lieden op hun kerfstok hadden word niet vermeld, doch aangezien de strengheid
dezer straffen kan men het ongeveer raden. De meest voorkomende overtredingen die
worden beschreven in het journaal
zijn desertie en insubordinatie. Het
ra-vallen
(zie bijlage 1) was een graad
minder dan kielhalen en was
natuurlijk niet erg plezierig. Deze
straf staat in detail beschreven op
de website “vaartips.nl, straffen aan
boord”, maar waar het op neer kwam
was dat de gestrafte met de armen
samen gebonden met een touw aan
de grote ra naar boven werd gehesen
met een gewicht aan de voeten
gebonden. Omdat de grote ra tip
typisch ver buiten boord stak kon men
het touw los laten en de onverlaat in
het water laten vallen, kop onder
natuurlijk. Men moest hem dan weer
snel naar boven piekelen zodat hij niet
verdronk.

14

Na deze behandeling stond hem dan nog even een afranseling met een tamp geteerd
touw te wachten, het z.g. Laarsen of Handdaggen.(zie bijlage 1)
Men hoopte dan maar dat de
gestraften zich hierna van hun
zonden zouden bekeren.
De gehele bemanning moest dan
toe kijken zodat het iedereen heel
duidelijk werd wat er te wachten
stond indien men het idee kreeg om
een of andere overtreding te
begaan. Deze lijfstraffen werden pas
in 1854 afgeschaft, behalve het
handdaggen dat nog twintig jaar
Handdaggen
langer werd voort gezet.
De volgende dag werden de
gestraften per kustboot naar Amsterdam gestuurd, waar zij waarschijnlijk nog een tijdje in
de nor moesten door brengen voor dat ze de Marine uitgegooid werden.
In ieder geval werden ze niet langer aan boord gehouden. Hun Marine carrière was dan
ook wel over.
Interessant genoeg, geaboleerden voor mindere straffen werden wel aangehouden, zoals
b.v de matroos Witters die na zijn arrest als Schiemansmaat werd aangesteld.
De matroos J. De Paauw was niet bij deze executie. Het word niet vermeld wat voor straf
hij heeft gekregen behalve de boeien, maar er word wel vermeld dat hij werd over
geplaatst naar de Venus.
Hierna gingen de werkzaamheden weer gewoon door, water bij de pomp 21 dm. Het schip
lekte nog steeds als een gieter. Op de 25ste Juli kwam er een baas met 22 breeuwers aan
boord!

Breeuwen
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Vrijdag den 28ste
Wind en weer als vooren, zette de schalen tegen de fokkemast, bevonden 4 oxhoofd azijn en 2 oxhoofd
genever in het agterruim welke door het springen der hoepels ledig gelopen waren. Gaven het
kommando der rhee over aan den kpt ter Zee Hofmijer, op ZB schip Amsterdam, Den kapitein van
Maren met verlof, als ook de Ziekentrooster (tegenwoordig verpleger)Alewijn, kok en twee knegts, bij de
pomp 29dm!
De activiteiten namen toe in de maand Augustus;
e

Dinsdag den 1 Augustus 1815
De wind NW-NWtW stijven bramzeilskoelten, betrokken lugt met regen, bragte de schalen tegen de
masten , ontscheepte het pekel vleesch om overgezout te worden, werkte het nodige . Een hollandsche
fluit, een Engelsche brik en een russische schoner uit zee, bij de pomp 22 dm.
Men vraagt zich af wat “overzouten” van gepekeld vlees inhield. Misschien begon het al te
bederven, dit klinkt niet erg belovend voor de voeding aan boord.
Op de tweede Augustus werd er een defect in de grote mast gevonden:

Ontdekte een kwade steen aan de agterkant der groote mast bij de zwigting, staakte bezigheden aan die
mast, zetten de kruissteng op, drie matrozen naa het hospitaal, zonden vier over op de Venus welken
hier in krijgsraad waren, De matrozen J.Smit en J.Wich gedeserteerd.
Er kwam nog meer victualiteit aan boord zoals 32 oxhoofden bier en azijn en 150 zakken
erwten. (Een okshoofd (ouderwets: oxhoofd) is een inhoudsmaat in de vorm van een
groot vat, dat vroeger voor wijn en sterkedrank gebruikt werd. De maat wordt echter ook
gebruikt voor azijn, bier, tabak en suiker).
Ondertussen werd er nog steeds druk gebreeuwd binnen als wel buitenscheeps.
Het opnieuw gezouten vlees kwam weer terug een paar dagen later waarbij ook 90 vaten
zoutspek, 40 vaten vlees en 100 kip(bundel van ongeveer 50 #) stokvis.
Op de 7e was er weer feest;

Vlagden met de Hollandsche vlag aan de grote top, de
Engelsche voor en de Pruissische aan de grietjes top ter
verjaring van HKH de Prinses van Oranje Wilhelmina,
Douarriere.

Stokvis
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(Dit was de moeder van Koning Willem I, de vrouw van Stadhouder Willem V, die vroeger
bij Hellevoetsluis door de patriotten werd aangehouden)
Zr.Ms. Iris , Kltz G.R.Pool kwam terug uit zee op 10 Augustus en salueerde met elf
schoten welke egaal bedankt werden. Die zelfde dag werden er tien man naar het
hospitaal gestuurd
De grote mast werd onlangs afgekeurd door een commissie constructeurs en timmerlieden
die aan boord kwamen om de zaak te inspecteren. Dit was natuurlijk een tegenvaller, en
men begon onmiddellijk met de aftakeling van de mast. Dit karwei was voltooid op de 27e.
Ondertussen was de Maria Rijgersbergen terug gekomen van zee, en de SBN deed een
inspectie ronde over het eskader.
Ook werd het eskader bezocht door ZE Baron van de Kapellen, de nieuw benoemde
Gouverneur Generaal van NOI
Op de 13e Sept gingen er weer 24 Nederlandse en 3 buitenlandse koopvaarders naar zee!
Er was weer een tegenslag op de 19e September ;

De Kapitein ter Zee Van maren, van het
bevel dezer bodem ontslagen,
kunnende door zwaare ziekte de reis
niet mee doen, namen water over.

Maria Rijgersbergen , Fregat

Hij was al eerder van boord
gegaan vanwege ziekte.
Tegen het eind van de maand
werden er 32 bijbels, 160
gezang boeken, 5 predik
boeken en 2 almanakken voor
1815-1816 ontvangen.

Kennelijk bestonden er andere bijbels en gezangboeken voor de “Gereformeerde
schepelingen”, want dit werd apart vermeld. Ook werd er melding gemaakt over 60 vaten
duiten voor Indië bestemd en 5 kisten medicijnen.
Dit alles werd zorgvuldig in de achterkruitkamer opgeborgen. Nu dat de vertrek dag nader
kwam moest er druk worden geoefend. Het “onbevaren volk” werd geëxerceerd op de
zeilen en het geschut. Er waren nu 291 koppen aan boord, ook kwam er een nieuwe
commandant.

Vrijdag den 29ste Sept ZE De Heer Elaut , staatsraad en comissaris Generaal over Neerlands oost
indien aan boord geweest. De kapitein ter Zee D.H Dietz van ZM Fregat de Maas af en het kommando
van deeze bodem aanvaard, met parade werd deze onze Kapitein door den SBN voorgesteld. De
Equipage joelde drie malen hoera, gaven een oorlam, Den Kaptein Van Zenden nam De Maas over,
ontfingen 20 oxhoofden genever, bij de pomp 24 dm.
1 oct Met parade werd den bootsman C.Metzer aangesteld als opperschipper, 8 man uit hospitaal,
kreegen drie matrozen van de Iris in onze rollen, bij de pomp 20dm
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2 oct De Heer Kool 1e kommies van het soldij kantoor aan boord geweest en de equipage gemonsterd, als
ook het eskader, leesden de krijgswetten af en namen water over, ZM Braband , kapitein W.H. Van de
Hart uit het nieuwe diep op den rhee ten anker, ZM De Zeeland in het ND, 21 dm bij de pomp
3 oct Met parade de gehele equipage de eed van getrouwheid afgelegt in hande van den SBN en de
monster kommissaris, De equipage joelde driemalen leve de koning, gemelden heeren inspecteerden ZM
Schepen Braband, de Ruijter en Venus, de twee eersten salueerden met 13 schoten, gaven de equipage
een extra ration genever, ontvingen goederen voor de koloniale troepen , lugte de zeilen.
4 oct ontvingen 75 vaten bier voor de zieke, 20 kisjes silvergeld van f10,000 elk, 10 kisten met papier geld
voor Batavia, 2 kisjes A-G (??) op de Zeeland en A’dam krijgsraad gehouden en gedetineerden afgestraft.
5 oct. De SBN van boord naar Enkhuizen, ontvingen 29 vaten boter bevonden elk 2 a 3 pond te weinig
(Het gebeurde wel vaker dat leveranciers de zaak bedonderden)
De schepen moesten nu voorbereidselen maken voor het ontvangen en accommoderen
van de koloniale troepen, daar toe werden er 150 hangmatten ontvangen en werden er
hutten bij getimmerd voor de officieren.
Op de 9e October vertrok ZM’s Venus naar zee met een oude bekende ;

ZM’s Korvet Venus, Kapt Lt Van Schulen, na zee, hebbende de Generaal Daendels aan boord bestemd
om St George D’Elmina over te nemen, een Hollandsch Etablisement op de kust van Ginea, Dezelve
salueerde met 13 schoten , bedankte egaal.
De Nederlandse regering vond het veiliger deze man, die nou niet bepaald Oranje gezind
was, naar een uithoek van de koloniën te sturen waar hij geen nieuwe staatsgreep kon
organiseren.
Daendels wijde zich daar meteen aan zijn nieuwe taak om deze kolonie te herstellen ,
doch werd in 1818 door de malaria geveld en overleed te Elmina*)
*)Tegenwoordig in Ghana, dit was de beruchte slavenkust waar de WIC vroeger slaven vandaan
haalde

De Evertsen, ondertussen werd steeds voller geladen met voorraden en uitrustingen zodat
men nu op het gewicht, de diep gang, moest gaan letten. Om die redenen of om meer
ruimte te maken werden er vier ijzeren 36 ponders ontscheept (dit is zuiver de interpretatie
van de schrijver).
Te zelfdertijd werden er weer 87 vaten grofkruit bij geladen. De Diepgang werd vermeld
als volgt : voor; 22 ¼ vt, achter ; 24 ¾ vt. trim 2 ½ vt, dit was gemiddeld 6 vt (2m) meer
dan in Januari. Men kan ruwweg uitrekenen, gebaseerd op de afmetingen van het schip,
dat dit ongeveer 1200 ton extra was.
Er werd ook een geleerde mee gestuurd door het gouvernement, ene Professor
Reinwardt**), een botanicus, die ook allerlei goederen meenam voor zijn onderzoek.
Dit was namelijk de tijd nadat Alexander von Humboldt zijn beroemde boek had
geschreven over de natuur, en het begin van de Ecologie.
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Op de 12e werd er 17.550 # (pond) beschuit overgegeven aan de Zeeland, en de volgende
dag werd er 6450 # brood ontscheept. Er word ook beschreven dat er “hardbrood” word
overgeladen. Dit is waarschijnlijk het zelfde wat de Engelsen “hardtack” noemde.
Waarom is helaas niet duidelijk. Mischien was er geen opslag ruimte voor.
De Kolonel der infanterie Boijons van het 20e bataljon kwam aan boord die dag. Dit was
ook een oude bekende voor Veerman, deze was n.l. gestationeerd in Bantam in de tijd van
Daendels toen Veerman daar met de kanonneerboten lag in de Merak baai.
**) Caspar Georg Reinwardt was een Pruis die als jong man in
Amsterdam chemie kwam studeren en zich later specialiseerde in
Biologie, hij werd hoog leraar aan het Atheneum Illustre te
Amsterdam en de Universiteit van Harderwijk en daarna Leiden. Hij
was de oprichter van de Botanische tuin in Buitenzorg (Bogor). Zijn
zeldzame collectie planten is helaas verloren gegaan met het zinken
van Zr.Ms. Amsterdam in 1818
Het laatste schip dat bij het eskader werd toegevoegd was de brik
“De Spion” onder bevel van KLTZ van der Loef. Zij kwam aan uit
Zeeland op de ree op de 13e Oct.
De volgende dag kwam de SBN terug uit Enkhuizen vergezeld van
verscheidene kagen met troepen.
Er werd als volgt geëmbarkeerd :
a/b ZB Adm. Evertsen
a/b De Amsterdam
a/b De Braband
a/b De Adm. De Ruijter
a/b Maria Rijgersbergen
a/b Iris
a/b Spion

Caspar Georg Reinwardt

: 7e Regiment huzaren en 20e batallion infanterie
: 1e batallion 5e regiment infanterie en ambtenaren
: 2e batallion 5e regiment infanterie en 25e batallion infanterie
: 19e batallion 5e regiment
: Artillerijen
: Artillerijen
: Artillerijen

Z.E Den Baron van der Kapellen op de Amsterdam, Den Lt
Gen. Antingh op de Ruijter, Den Gen. Maj. De Kok op de
Braband , Z.E. Den Comiss. Gen. Elaut op de Evertsen, waar
ook nog twee LTs der Genie bijkwamen en vijf ambtenaren.
De troepen werden zoals bij de Marine in bakken
georganiseerd, en de officieren in hutten op de koebrug en bij
de batterijen. Deze accommodaties zullen niet erg geriefelijk
zijn geweest.
De geplande vertrek dag was de 15e Oktober, maar het was
duidelijk dat het eskader nog niet gereed was.
Er werd nog een plecht anker overgenomen van ZM De
Kroonprins, en hesen het aan bakboord. Het ding woog 3768
kilogram of te wel 7536 pond (2 pond per kilogram). Dit is de
eerste vermelding van een metriek gewicht in het journaal, dus
het Franse systeem was toen geadopteerd.
Baron van der Kapellen
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Op dinsdag de 17e werd er weer victualiën geladen en personeel veranderingen gemaakt
de 2e chirurgein Van de Velde ging over op de Zeeland en de 2 e chirurgein Everts kwam
aan boord. De zelfde dag kwam Z.E’s Elaut en Kapellen aan boord met hun statie,
waarvoor er 21 saluutschoten werden afgevuurd.
Ondertussen flitsten de sein vlaggen druk omhoog, bijna elk uur werd er een nieuwe
gehesen.
Omdat het gewicht kennelijk nog steeds een probleem was werden er 8 ijzeren kanons (36
ponders) met hun toebehoorden ontladen. Dus het totaal was gereduceerd met 12
kanons. Een typische 36 ponder met rolpaard in die tijd woog ongeveer 4 ton, dus men
bespaarde ongeveer 48 ton aan gewicht en natuurlijk ook veel ruimte.
Ziektes gingen gewoon door en spoedig gingen er vijf soldaten naar het hospitaal. De
matroos De Paauw had kennelijk zijn les nog niet geleerd en werd op de 21ste afgestraft
met ravallen en laarsen aan boord van de Zeeland.
Op de 23e oktober kwam opperloods Duijnker aan boord. Er werd tevens aan het eskader
geseind om zich van nog ontbrekend water en victualiën te voorzien nu er nog tijd was
voor het vertrek, daarna werd er een inspectie gehouden op de Spion, die zich als laatste
bij het eskader gevoegd had. De Spion salueerde met 13 schoten en paradeerde de
bemanning in het want. Het laatste volk kwam aan boord via de kustboot en het schip
werd gereed gemaakt voor het vertrek. Een matroos, E. van de Haar, ging nog met
ontslag van boord. Toch kwamen er nog steeds goederen aan boord voor de troepen.
De tien resterende 36 ponders werden voor de grote mast geplaatst, misschien was dit
nodig voor de stabiliteit.
De dag voor het vertrek, de 28ste werden de storm zeilen aangeslagen, doch er werden
weer drie man naar het hospitaal gestuurd, hier voor kwamen er vier man over van de
Zeeland. Ook kwam er een predikant aan boord genaamd D. Lenting en een
opperschrijver genaamd Roelofs. Die dag voeren er 19 koopvaarders naar zee, en aan het
eind van de dag was het eskader “zeilzaam”. (Zeilklaar)

Zondag den 29ste
Scheeps Diepgang ; voor 22’ 9” Achter 25 3” trim 2’ 6”
Van Middernagt tot middag- De wind ono stijven br/zo helderen lugt , Ontvingen al ons vaatwerk
gevuld , aan boord, 974 koppen in Schafting, gevictualeerd tot Juni 1816, en 396 leggers water, hielden
open vat, splisten het tijtouw op, het Daags anker geligt, bleeven op ¾ van het tij leggen, seinde te 7” arl.
3 voor ’t Eskader
AM........ Winden en weer als boven m/zo koelten, ten 1” 45 ‘ de zeilen los, De Marszeil en Kruiszeil van
twee reven bij, ligten het anker en zeilden met het eskader naar zee.
PV:EW ........ ten 4 “ waren buiten gaats met ZM schepen De Ruijter, Amsterdsam, Iris en Spion, terwijl
De Braband en de Maria Rijgersbergen op de drempel vast bleeven zitten
Koersden ZWtW- 6 1/4ml Stroke de Marszeilen op de rand, , hadden ook even met het agterschip
gegrond, De Braband en Maria uit gezigt, met zonsondergang peolde Kamperduin Zuijden en Petten
ZZO regtwijzend, Diep 14 tot 15 vadem grauwzand met gebroke schelpen, ten 8” 30’ de fok bij welke te
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half elf geiden, zagen een vuur in ’t WZW welke in ’t Noorden verloren, looijden alle uren van 14 tot 20
vadem fijn zand, pompten van 24 dm tot op 16 dm

Daar ging men dus, met enigszins opgelapte schepen en ongeveer achttienhonderd
troepen, vol moed en vast beradenheid om de Oost-Indische archipel weer voor
Nederland, nu het Koninkrijk, weer over te nemen.

Bijlage 1;

Straffen aan boord(17e en 18e eeuw)
De bootsgezel
Laat ons eerst eens zien wat zo'n matroos, bootsghesel of sapitau moest kennen en
kunnen voor hij zijn beste krachten zag betalen met de prinselijke som van ten hoogste
vier guldens per maand: Hij moest tientallen ingewikkelde zeemansknopen blindelings en
vliegensvlug kunnen leggen - en allemaal op de daarvoor bestemde plaatsen, want als hij
bijvoorbeeld een weeflijnsteek zou hebben verwisseld met een draaireepsteek dan was hij
dadelijk door zijn maats voor koekebakker uitgemaakt. Hij moest de touwen kunnen
bekleden. Hij moest uitstekend met verf en (zelf gemaakte) kwasten omgaan, heel wat
beter dan het latere "tjetten" dat op de stoomvaart in gebruik kwam. Hij moest hamer en
beitel, haalmes en kapbijl kunnen hanteren als een gevorderde timmermansgezel. Hij
moest in staat zijn om elk tuigdeel, elke ra en steng te repareren en van breeuwen en
"varkenen" alles afweten. Varkenen was het met brandend riet, schraapijzers en varkens
(harde bezems) reinigen van de scheepsbodem, een karweitje dat hij b.v. op een reis naar
de Oost een paar keer meemaakte. Daarbij en vooral moest hij als een volleerde acrobaat
in de ra's kunnen rondspringen. jawel, letterlijk springen, want oud-gasten stelden er soms
een eer in om zich zonder van de weeflijnen gebruik te maken van ra tot ra naar beneden
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te laten vallen, telkens weer af te vangen en de voorstelling te besluiten met een
wonderlijke draaisprong die hen nog net in het onderste deel van de wanten liet belanden.
Dit laatste behoefden ze natuurlijk niet bij vliegend stormweer te vertonen, dan was ook
hun het gebruik van alle veiligheidsmiddelen toegestaan. Die veiligheidsmiddelen waren
dan hun handen en voeten en het vakmanschap dat ze bezaten. Om in een pekdonkere
nacht met gierende wind, slingerend schip en neerstriemende regen- of hagelbuien een
losslaand zeil te bergen was een toer die heden ten dage in een circus daverend applaus
teweeg zou brengen. Buiten al deze vredes-noodzakelijkheden behoorde janmaat ook nog
in staat te zijn om schip en leven te verdedigen en dat door middel van kanons,
musketten, pistolen, enterbijlen, sabels en kortjans. Elk van die wapens had een bepaalde
manier om op het best gebruikt te worden en de Nederlandse en Duinkerkse matrozen
zouden recht hebben gehad om zich daarin Europees kampioen te noemen. Telkens en
telkens weer leest men van grote Venetiaanse of Portugese schepen die door een
minderheidje werden aangevallen en ondanks hun meerderheid aan geschut en
manschap veroverd. Als de druk-bezige zeeman bij alles wat hij al weten moest nu ook
nog op de hoogte was van wat wij EHBO zouden noemen, dan verbeterde dat wel de
levenskansen van hem en zijn makkers. Een scheepsdokter was namelijk een vrij dure
opvreter en schitterde dus op de kleinere schepen wel eens door afwezigheid. Hetgeen
ten gevolge had dat men in sommige journalen opgetekend vindt: ... heeft Iacop Taemesz
van Harderwyck sigh de reghterarm wel ellendigh aen een ysere naeghel beseert ende is
naedat voors. arm twee daeghen was opgheswollen onder erbarmelyck ghehuyl
ghestorven. Godt neeme hem in Seyn hoede. Wie bij de voortdurende scheepsgevechten
een arm of been verloor had ook niet veel kans de wal nog ooit terug te zien. Wie in de
Middellandse Zee voer kon zich op zekere dag terugvinden op de roeibanken van een
Moorse zeerover - als slaaf! Op dit gebied valt nog een pikant bijzonderheidje te melden:
De Moren verkochten hun gevangenen als slaven, de kajuitjongens werden daarbij voor
goed geld overgedaan aan de vele homosexuelen die onder de Afrikanen toen al als
volkomen gelijkgerechtigden golden. Maar nadat een Franse dame een nieuwe mode in
zwang had gebracht waren ook stevige zeelui van Noordelijke herkomst erg gezocht. Men
castreerde hen eerst en verkocht ze dan als slaaf aan Franse en Engelse adellijke dames!
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uit "De Boekaniers" door Dick Dreux

Lichte vergrijpen
Aan boord werden verschillende straffen toegepast. De lichtste was natuurlijk een
berisping. Godslastering, dronkenschap, het over boord gooien van etenswaren of op
onbestemde plaats zijn gevoeg doen danwel zijn water lossen kostte de overtreder een
boete van enkele maanden gage. Hetzelfde gold voor officieren die hun plicht verzaakten
bij de controle op het naleven van de hygienevoorschriften aan boord. Verder werden
kleine overtredingen (meestal begaan door scheepsjongens en halfwasbrasems)
gecorrigeerd door hardhandige oudgasten en loshandige officieren die steeds een eindje
touw op zak hadden. De maats waren ook verplicht maandelijks een "loegenaer"
(buitenboordsgast) te benoemen voor het vuile werk, zoals het schoonmaken van het
galjoen. Het wachtkwartier wees voor dat baantje een maat aan die het een en ander op
zijn geweten had en op deze manier gestraft werd i.p.v. voor de provoost te moeten
verschijnen. Wie in handen van de provoost viel en voor de schipper of scheepsraad
moest komen had doorgaans al heel veel op z'n kerfstok. "Als men in de oude
scheepsprocessen leest, wat voorafging aan geseling, kielhalen, arquebuseren
(doodschieten) of hangen, wrijft men zich de ogen van verbazing uit, dat het
scheepsgezag zoveel, zo'n lange tijd over zijn kant liet gaan eer het raak en dan heel hard
toesloeg"
In de boeien of aan land
Het in boeien slaan en/of voor enige tijd opsluiten zo nodig op water
en brood was een straf die op de VOC schepen werd uitgedeeld voor
vechten, plukharen, het aan boord brengen of maken van
dobbelstenen, kaart- en andere gokspelen. Dan kende men ook het
aan land zetten; dit geschiedde in de zeventiende eeuw en nog later
op de meest barbaarse wijze. De betreffende werd eenvoudig met
een brood en een kruik water op de een of andere, desnoods totaal
onbewoonde kust aan land gezet, waar hij dan het vooruitzicht had
binnenkort te zullen verhongeren. Nog op het eind van de achttiende
eeuw is het voorgekomen, dat matrozen van een Nederlands eskader
in de Middellandse Zee met een strop om de nek aan land werden
gezet. De gestraften moesten na het ondergaan van de door de
krijgsraad voorgeschreven lijfstraf, drie maal ravallen, gevolgd door
150 slagen bij de oudste en handdaggen bij de jongste, in een sloep op de voorsteven
gaan zitten met de benen buiten boord, waarop naar den wal geroeid werd totdat de
riemen de grond raakten. Dan werden de mannen door de voorste roeier op bevel van de
commanderende officier over boord geschopt en konden zij naar den wal zwemmen met
de strop om de nek en verder hun heil zoeken. Het voorval gebeurde in 1784 en behelsde
twee matrozen "van die zonde beschuldigd, welke in het Oosten zoo zeer in zwang gaat
en waarmede meest alle de Turken besmet zijn"
Koekje van eigen deeg
Opmerkelijk was de straf, waartoe een matroos veroordeeld werd, die tegen een ander zijn
mes getrokken had. Zoals men weet droeg ieder matroos in verband met werkzaamheden
boven in het want een kortjan bij zich. Hij werd dan met zijn eigen mes door de
rechterhand aan de mast genageld en kon zichzelf bevrijden door het er met de linkerhand
weer uit te trekken; niemand anders mocht dit voor hem doen. Uit de artikelbrief der Staten
Generaal (iedere opvarende legde de eed af op de "articulbrief"): [...] wie een mes treckt
met toorn, om yemand leet te doen ofte questsen, zal met een mes door syn handt aende
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mast genagelt worden ende aldaer soo lange staen tot dat hy tzelve doortreckt; ende
yemandt questsende zal gekielt worden, verbeurende niettemin ses maende gagie. Als het
dus meer dan een bedreiging was en echte kwetsuren in het spel waren, volgde
onvermijdelijk kielhalen. Volgens auteur Arthur van Schendel stond de straf van het
vastnagelen ook op het verbergen van brandewijn. De straf werd later verzacht door het
gebruik van een lancet van de chirurgijn die door het dunne vlies tussen twee vingers werd
gestoken.
Lijfstraffen
Lijfstraffen werden veelvuldig toegepast; de eenvoudigste was zoveel slagen op de blote
rug met een eind touw of een speciaal daarvoor bestemde kat met zeven staarten of
handdagge, welke straf ook "laersen" genoemd werd. Een laers was een eindje teertouw
met een leren huls, in pekel gehard. De gestrafte moest zijn broek met zeewater kletsnat
laten maken en kreeg zo een dozijn of meer striemende slagen "voort natte ghat". Daar
kwam bloed bij te zien, maar doorwerken was het parool. Britsen was een variant: [...] 't
geen voor de mast met een touw geschiedt, zonder dat de klederen uit werden getogen,
doch jongens worden ontbloot en met dunne touwetjens gekastijdt. Bij uitzondering
werden stokslagen toegediend, het bastonneren.
Voor zover bekend werd aan boord van schepen geen zweep gebruikt. De klappen met
een lange zweep zijn de meest pijnlijke en destructieve. De zweep werd wel toegepast bij
galeislaven, maar dan niet meer dan één of twee klappen, want anders waren ze niet
meer in staat om te roeien. Hollandse slavenhouders op plantages in Suriname dachten
daar anders over. De zweep diende daar als voorbeeld voor andere slaven en had door
het aantal slagen meestal invaliditeit of de dood tot gevolg. Het is ongelooflijk, maar het
was niet ongewoon dat zo'n geseling door vrouw en kinderen van de plantagehouder als
vermaak werd bijgewoond.
Naast het geselen, kwamen andere lijfstraffen als brandmerken eigenlijk alleen bij de
oorlogsmarine voor, waar alles meer in de vorm en volgens uitspraak van een krijgsraad
geschiedde, terwijl bij de koopvaardij de tuchtiging zo te zeggen spontaner was: de
kapitein beschuldigde een matroos, gebood de stuurman op staande voet de man te doen
vastbinden en liet hem dan een aantal slagen toebrengen, of deed dit desnoods zelf. Bij
de Engelse Marine kende men nog het zogenaamde "flogging through the fleet", als straf
voor zeer zware vergrijpen tegen de krijgstucht, zoals bijvoorbeeld een aanval op een
officier. De veroordeelde werd dan met een sloep langs alle schepen van de vloot, die in
de betreffende haven lagen, geroeid en langszij elk schip ontving hij van de provoost van
dat schip het voorgeschreven aantal slagen. Men kan zich voorstellen, dat in een
oorlogshaven als Portsmouth bijvoorbeeld, waar vaak tientallen schepen lagen, deze straf
gelijk stond met de doodstraf en dat het slachtoffer al lang de geest gegeven had, voordat
de laatste schepen bereikt waren, maar de slagen op zijn tot een onherkenbare bloederige
massa stukgeslagen rug kreeg hij toch, levend of dood!
Ravallen, kielhalen of stroppade
Het ravallen of "doepen" bestond uit het, soms met een strop om de nek als symbool,
ophijsen van de veroordeelde aan de nok van de ra, die een eind buiten boord uitsteekt,
zodat, wanneer het touw plotseling gevierd wordt, de met een stuk steen aan zijn voeten
verzwaarde man met een harde plons in het water valt en onder blijft. Hij werd net zolang
gesopt tot de schipper meende dat hij z'n les geleerd had. Het kielhalen was een heel wat
bewerkelijker methode van straffen. Aan de einden of nokken van de grote ra, die dus een
heel eind aan beide kanten buiten het schip uitsteekt, werden blokken bevestigd, waardoor
een lange lijn geschoren werd, die onder het schip doorliep. Nu werd de man tot op zijn
hemd en onderbroek ontkleed en in een soort loden harnas gestoken, dat hem spoediger
deed zinken en tevens beschermde tegen de druk van het water. Daarop werd hij zodanig
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aan de lange lijn vastgebonden, dat hij op de nagelbank zittende, met de voeten op een
korvijnagel rustte, terwijl hij, met de armen uitgestrekt, zich met de handen aan een andere
korvijnagel vasthield. Zijn oren werden met watten gestopt en op een van zijn bovenarmen
een grote spons gebonden met het doel, dat hij, daarop hard bijtend onder water, weinig
zeewater zou binnen krijgen. De man wordt nu tot aan de nok van de ra aan bakboord
opgehesen, waarop men hem op een commando van de schipper in het water laat vallen
en wanneer hij voldoende gezonken is, hetgeen men aan een merk in het touw kan zien,
om vrij van de kiel van het schip te blijven, wordt hij aan de andere zijde onder het schip
door getrokken en opgehesen, waar hij dadelijk bij het bovenkomen door de chirurgijn in
een sloep langszij onderzocht wordt en klaargemaakt voor de terugtocht onder het schip.
Deze bewerking werd in het geheel twee- of driemaal uitgevoerd, als door de krijgsraad
bepaald, waarna gewoonlijk nog een tuchtiging van zoveel slagen volgde. Het
eigenaardige is, dat kielhalen geen onterende straf geacht werd. Zij werd geheel ten
uitvoer gebracht door het scheepsvolk onder commando van de schipper als chef der
equipage en de slagen werden door de onderofficieren de één na de ander toegediend, de
man werd niet in rang verlaagd en kon evengoed later tot hogere rangen opklimmen; het
was een tuchtiging, geen ontering. Bovendien schijnt in het algemeen deze straf niet zo
verschrikkelijk geweest te zijn, als men zich nu voorstelt en krachtige mannen doorstonden
haar zonder kwade gevolgen. Een veel ergere straf was de stroppade, die vrijwel altijd
blijvend letsel opleverde. Hierbij werden de armen van de veroordeelde achter de rug aan
de polsen samen gebonden, waaraan een touw werd bevestigd dat door een blok (katrol)
liep. De gestrafte werd daaraan opgehesen en afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp
op een bepaalde hoogte losgelaten, zodanig dat hij met een schok aan de armen bleef
hangen. Deze straf werd bij mijn weten niet op Hollandse schepen toegepast.

Volgens overlevering wordt hier
de scheepschirurgijn van de
admiraal Jan van Nes
gekielhaald.
Hij hangt aan de fokkemast.
Uitsnede van een groter doek
van Lieve P.Verschuier. [midden
17e eeuw]

Spitsroeden lopen
Een straf die wel bij het stelen van voedsel of drinkwater werd toegepast en even zwaar
gold als kielhalen was het "door de spitsroeden lopen". Het door de spiesen dansen was
een straf waarbij de schuldige met ontbloot bovenlijf tussen twee rijen schepelingen moest
doorlopen, en daarbij van rechts en links met roeden van dun puntig rijshout geslagen
werd, waarbij een snelle doorgang werd voorkomen door een officier die achterwaarts
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lopend voorop ging met de punt van zijn blanke sabel op de borst van de gestrafte gericht.
De schepelingen hoefden meestal niet aangespoord te worden, want de diefstal van
rantsoenen gold als matennaaien.
Muiterij, sodomie en moord
Op deze zwaarste vergrijpen volgde onverbiddelijk de doodstraf. Dat was een halssaak. Er
waren gradaties. De veroordeelde kon domweg levend over boord gegooid [voetspoelen =
overboord werpen en laten verdrinken], doodgeschoten, of aan de ra opgehangen worden.
Als er land in zicht was werd het ophangen ook wel aan land voltrokken, zodat het lichaam
kon blijven hangen om vanzelf weg te teren. Bij moord werd hij rug aan rug aan het lijk
gebonden en over boord gegooid.
Bron: o.a. "Straffen aan boord", Johan M. Palm en "Varen om Peper en Thee", Els
M.Jacobs.
Afschaffing
Pas in 1854 werden de meest wrede straffen, althans in de Nederlanden, door Koning
Willem III in overleg met de Raad van State en op voorstel van de reorganisatiecommissie
onder voorzitterschap van luitenant-admiraal Prins Hendrik (Willem Frederik Hendrik)
afgeschaft en in 10 artikelen omschreven:
Art. 1. De straffe van kielhalen en van de ra vallen worden afgeschaft.
Art. 2. De straf van kielhalen met bij komende straffen worden vervangen door
kruiwagenstraf.
Het van de ra vallen met bijkomende straffen worden vervangen: voor het dek- en
onderofficieren door de straffen vastgesteld in art. 39 en 40 van het Crimineel wetboek
voor het krijgsvolk te water; voor mindere schepelingen door laarzen.
Voor beide kan de opgelegde straf gepaard gaan met dententie, zoo als die is omschreven
in art. 46 van hetzelfde wetboek.
Art. 3. De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf
gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor
veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te
worden ontworpen.
Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art.
41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire
stand, vooraf.
Art. 4. Het eind touw, dat voortaan tot de laarzen wordt gebezigd, is ongeteerd, driestrengs, losgeslagen en de dikte van 15 draad op streng niet te boven gaande voor
veroordeelden boven de 16 jaren.
Voor veroordeelden onder de 16 jaren worden zoogenaamde knutteltjes van niet meer dan
9 einden oud getakelde loglijn, zonder knoopen, gebezigd.
Art. 5. Het getal slagen gaat voor de veroordeelden boven 16 jaren dat van honderd , en
voor veroordeelden beneden 16 jaren dat van zestig niet te boven.
Art. 6. De slagen met handloggen worden toegebragt met een eind witte lijn, niet zwaarder
dan 15 draad voor veroordeelden boven de 16 jaren, voor veroordeelden beneden de 16
jaren worden de knutteltjes, in artikel 4 omschreven, gebruikt.
Het getal der slagen gaat voor de eerst gemelde dat van 50, voor laats gemelden dat van
30 niet te boven.
Art. 7. De disciplinaire straffen voor dek- en onderofficieren in art. 29 van het Regelement
van krijgstucht voor het krijgsvolk te water, worden vervangen door de navolgende
straffen:
degradatie voor eenen bepaalden of onbepaalden tijd, met of zonder arrest;
arrest, met of zonder waarneming van dienst.
Art. 8. Bij de straffen in art. 29 van gezegd regelement voor mindere schepelingen
vastgesteld, wordt gevoegd die van mindering inklass voor bepaalden of onbepaalden tijd.
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Art. 9. Bij de veroordeling tot en de uitvoering van het laarzen of slaan met handdaggen,
van detentie, arrest, sluiting in de boeijen, het zetten op water en brood aan boord, houden
de registers en bevelhebbers in het oog de plaatsen en lucht gesteldheid, en alle
omstandigheden, waardoor de gezondheid van den gevangene te zeer kunnen worden
benadeeld, en mogen zij steeds zoodanig tusschen pozingen in de uitvoering bevelen, als
gezondheidstoestand van de gevangene vordert.
Art. 10. Aan het Hoofd van Departement van Marine wordt de bevoegdheid toegekend, om
mindere schepelingen, die 't zij door minderen aanleg voor de zeedienst ongeschikt zijn,
op voordragt van de kommandant van den boden in welks rolle zij zijn ingeshreven, hier te
lande met een briefje van ontslag, of een bijzondere gemerkt paspoort, uit den dienst weg
te zenden.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle
Ministeriele Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambetenaren, wiens zulks aangaat
aan de nauwkerige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Assen, den 28 Junij 1854.
Staatsblad 1854, nr 96.
Luitenant-admiraal Prins Hendrik, opperbevelhebber van de vloot kreeg in 1879 - zes
dagen voor zijn dood - de titel van admiraal, bij welke gelegenheid besloten werd tot
"Algehele afschaffing der lijfstraffen bij de Kon. Nederlandsche Marine".
N.B. Wij calvinistische Nederlanders waren een hypocriet volkje. Dwangarbeid mocht niet
zo genoemd worden. Het heette geruststellend "kruiwagenstraf" (zie Art. 3 hierboven). Bij
de marine heeft een lichte vorm nog tot ver in de 20e eeuw bestaan. De gestraften werden
klassiaan genoemd, maar verrichtten gewoon dwangarbeid.

Straffen aan boord
(19e en 20e eeuw)
Handdaggen
Tot de "Algehele afschaffing der lijfstraffen" in 1879 was het handdaggen nog steeds in
zwang. De lijfstraf was wel iets humaner dan de uitvoering in de 17e eeuw. Er kwam geen
bloed meer aan te pas. De gestrafte werd rechtopstaand met de handen omhoog aan het
want geboeid. De lendenen werden beschermd door een strakgespannen lap zeil,
waarmee het lichaam tegen een matras werd gesnoerd. Het aantal slagen van de
strafoefening, dat (althans na Staatsblad nr 96 uit 1854) de vijftig niet meer te boven ging,
werd over het algemeen toegediend door twee kwartiermeesters, waarbij de gehele
bemanning stond aangetreden.
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Klassiaan
Een klassiaan was iemand die in de strafklasse geplaatst was. Dat was geen speciale
marinetuchtmaatregel. Doch bij de marine liepen de klassianen meer in de gaten, omdat
ze niet zoals bij het leger naar Vlissingen (later naar Hoorn, doch sedert de eerste
wereldoorlog opgeheven) werden gezonden, doch aan boord hun straftijd uitdienden. Vóór
1907 gingen ook mariniers als klassiaan (met minimum straftijd van 7 maanden) naar
Vlissingen. Toen in 1907 de mariniers de scheepsdienst, ook bij plaatsing aan de wal mee
liepen, werd de toepassing van deze straf voor de mariniers met die van de matrozen
gelijk gesteld.
De schepeling (gewoonlijk bleef dit beperkt tot de matroos derde, hoogstens een enkele
tweede klas, die ietwat tuchteloos was en in het gareel gebracht moest worden), die in de
strafklasse van één tot drie maanden geplaatst werd, leefde en werkte in afzondering van
de overige maats. Hij was gekleed in een zeildoeks werkpak en van zijn muts werd het lint
verwijderd. De smerigste en vuilste baantjes waren hem opgedragen, in het bijzonder het
schoonhouden van de galjoenen; waarom men hem ook wel "galjoen-kapitein" noemde.
Gedurende de tijd, dat hij werkzaamheden verrichtte, stond hij onder voortdurend toezicht
van een schildwacht en zodra de werkzaamheden geëindigd waren, werd hij in de
provoost gebracht, die, in de tijd dat de overige schepelingen vrije tijd hadden of aan tafel
schaften, geopend bleef, doch steeds met een schildwacht er bij. 's Nachts ging de
provoost op slot. Bewegingsvrijheid had de klassiaan niet en het roken was hem
verboden. Deze tuchtmaatregel werd bij de marine niet dikwijls toegepast en tegenwoordig
[1945] ziet men geen klassiaan meer. Toch kan een commandant ook nu nog een
schepeling voor een of ander vergrijp plaatsen in de tuchtklasse. Er is van de klassiaan
een ontroerend lied à la Speenhoff of Quérido: "Lieve moeder, wil niet weenen, want uw
zoon is klassiaan" . . . . . .
Provoost-geweldig(e)
De laatste der provoost-geweldigen (officieel sergeant-provoost geheten) ging in 1906 met
ontslag wegens langdurige dienst. Daarmee werd een functie opgeheven, die eeuwenlang
de roede van justitie zwaaide over de schepelingen aan boord, en waarvan de uitvoerder
toezicht hield in het benedenschip. Dit laatste wordt ook nu nog [1945] gedaan door de
provoost, doch het is geen afzonderlijk "beroep" meer. Een bootsman of kwartiermeester,
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en voor het stokersverblijf gewoonlijk een korporaal, wordt belast met de dienst van
provoost en heeft tot taak met de zeuntjes en eventueel toegevoegde manschappen, de
verblijven zindelijk te houden en onder "oppertoezicht" van de officier, belast met de dienst
van het benedenschip, toezicht uit te oefenen.
De provoost als cel is ook nu nog [1945] vrijwel op elk schip. De provooststraf wordt
tegenwoordig "streng arrest" genoemd. Tegen de toepassing van de provooststraf is
jarenlang sterk geageerd. Hoewel het "uitdelen" van provooststraffen sterk verminderd is,
schijnt dit tuchtmiddel niet geheel gemist te kunnen worden. De provoostcel wordt in de
wandeling ook wel knijp, of Bouwman genoemd. Knijp naar knijpzitten. De onhandelbare
en lastige schepeling wordt daarom ook wel bedreigd met: "hem in de knijp te zullen
roeien". Bouwman was gedurende een reeks van jaren de serg. majoor der mariniers, die
in het provoosthuis te Den Helder de functie van cipier uitoefende. Als de schepen binnen
liggen, wordt de provooststraf n.l. niet aan boord uitgezeten, doch aan de wal. Men zei dan
aan boord "Hij heeft zo veel dagen Bouwman". De provoost-arrestant staat vanaf het
moment, dat hem de straf wordt medegedeeld onder toezicht van een schildwacht, zijn
mutsenlint wordt van z'n muts gehaald, zijn zijden das, riem en mes met scheede en al zijn
particuliere bezittingen in jas- of broekzakken tijdelijk "in verzekerde bewaring gesteld".
Tussen twee gewapende mariniers en een onder-officier (ook korporaal) der mariniers,
wordt de provoost~arrestant dan naar het provoosthuis aan de wal gebracht. Het is vooral
om deze methode, die door de schepelingen als onterend werd en wordt aangevoeld, dat
men zo sterk tegen de provooststraf ageerde.
"Klassiaan" en "Provoost-geweldig" uit Vandersteng-serie, nummer 1 [1945] door Albert
Chambon.

GESCHIEDENIS VAN HET KIELHALEN
De Republiek der Nederlanden werd na haar onafhankelijkheid van het Spaanse Rijk een
zeevarend land. Zo kreeg de Republiek een grote vloot van oorlogs- en handelsschepen.
Aan boord van deze schepen ging de kapitein over de rechtspraak. Hij was gerechtigd om
lijfstraffen uit te delen en gebruikte deze om dronkenschap, vechtpartijen en muiterij te
bestraffen.
Kielhalen
Eén van de zwaarste straffen die de kapitein kon opleggen was kielhalen. De gestrafte
moest zich van al zijn kleren behalve zijn hemd en zijn onderbroek ontdoen en werd in een
ijzeren of loden tuig gehesen. Via een katrol werd hij vervolgens aan een touw opgehesen,
om onder de gehele lengte van het schip door getrokken te worden. Deze straf werd drie
keer herhaald. In veel gevallen werd hij daarna ook nog gestraft met zweep- of stokslagen.
Levend
Er werden wel maatregelen genomen om de gestrafte in leven te houden. Soms werd hij
verzwaard, zodat hij niet tegen de onderkant het schip aan zou schuren. De grote
hoeveelheid zeepokken die doorgaans op scheepshuid zaten zouden de gevangene
namelijk openrijten. Ook werd op de rechterarm van de gestrafte een spons met olie
gebonden, waar de gevangene op kon bijten om niet te verdrinken. De scheepschirurgijn
controleerde na iedere kielhaal of de gestrafte in goede gezondheid verkeerde.
Afschaffing
In 1851 werd de vice-admiraal James Enslie benoemd tot Minister van de Marine. Enslie
zette zich in om de lijfstraffen bij de Nederlandse zeemacht aan banden te leggen. Hij
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legde een beperking op aan het aantal zweep- en stokslagen dat mocht worden uitgedeeld
en zorgde voor een verbod op kielhalen.
James Enslie
Geboren
Overleden
Land/zijde
Onderdeel

26 december 1795
Dordrecht
3 juli 1877
Den Haag
Nederland
Koninklijke
Marine

Rang
Vice-admiraal
Slagen/oorlogen Eerste expeditie
naar Bali
Onderscheidingen Militaire WillemsOrde
Ander werk
Minister van
Marine
James Enslie (Dordrecht, 26 december 1795 - 's-Gravenhage, 3 juli 1877) was een
Nederlands vice-admiraal en Minister van Marine.
Loopbaan
Enslie werd op op 10 januari 1816 benoemd tot adelborst eerste klasse. Op 15 maart 1817
werd hij bevorderd tot luitenant-ter-zee tweede klasse en op 1 januari 1822 benoemd tot
luitenant-ter-zee eerste klasse. Hij werd in 1833 bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee, in
1844 tot kapitein-ter-zee en op 1 januari 1851 tot schout-bij-nacht. In mei 1851 werd hij
benoemd tot directeur van de Marine te Willemsoord en in november van dat jaar tot
Minister van Marine in het eerste kabinet-Thorbecke.
In 1853 trad hij toe tot het kabinet-Van Hall-Donker Curtius. Onder zijn ministerschap werd
de opleiding der adelborsten aan boord ingesteld, waaruit later het Koninklijk Instituut voor
de Marine te Willemsoord is voortgekomen.
Hij bereikte tevens dat voor het krijgsvolk te water het kielhalen en ravallen werd
afgeschaft. Ook de beperking van het aantal slagen voor veroordeelden, boven de zestien
jaar tot hoogstens honderd bij het laarzen en tot vijftig bij het handdaggen, werd door
Enslie bij wet geregeld. In november 1879 werden alle nog resterende lijfstraffen ook
wettelijk afgeschaft. Nadat zijn begroting was verworpen door de Staten-Generaal, die
hem verantwoordelijk stelden voor het verval van de marine, vroeg en verkreeg Enslie op
16 december 1854 eervol ontslag. Op 29 juli van dat jaar was hij bevorderd tot
viceadmiraal. Op 30 juni 1855 ging hij met pensioen en leefde verder ambteloos.
Tijdens de eerste expeditie naar Bali gaf hij van zoveel tact en onverschrokkenheid blijk
dat hij bij Koninklijk Besluit van 6 december 1846 nummer 5 benoemd werd tot ridder in de
Militaire Willems-Orde. Hij bezat verder het Metalen Kruis, de medaille van de oorlog op
Java en het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier met het cijfer XXXV.
Bron WIKIPEDIA
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