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(Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Farmacie in Benelux op 17 en 18 april 
2004). 

Toen omstreeks 1500 de navigatiemiddelen verbeterden en men 
er ook in slaagde grotere zeilschepen te bouwen, werden langere 
reizen over de open zee mogelijk. En zo konden 
ontdekkingsreizigers op pad gaan voor soms jaren durende 
tochten. Maar met die lange reizen kwamen de problemen. Voor 
het behandelen van de zeilen en de bediening van de kanonnen 
(verdediging tegen piraterij) waren grote aantallen mensen nodig. 
En rekening houdend met de verliezen onderweg, werd het 
aantal manschappen bij voorkeur zeer ruim genomen. Op de 
handelsschepen reisden daarenboven vaak kooplieden, soldaten 
en passagiers mee naar de overzeese gewesten. Een schip dat 
maar 48 meter lang was, had in 1628 bij zijn vertrek, 340 mensen 
aan boord. Een oorlogsschip van 2.000 à 2.500 ton, met een 
overall lengte van 60 meter, had in die dagen soms wel 600 à 900 
mensen aan boord. 
Aan boord werden de opvarenden op de diverse dekken 
ondergebracht, waarbij het achterschip gereserveerd bleef voor 
de officieren, hoge functionarissen en passagiers. Die konden 
daardoor nog in beperkte mate over wat ruimte en privacy 
beschikken. Voor de matrozen en de soldaten was daar echter 
geen sprake van; voor hen waren de dekken "voor de mast" 
bestemd. Op het laagste daarvan waren de balken van het 
daarboven gelegen dek zo laag, dat men op veel plaatsen niet 
rechtop kon staan; het dek lag bovendien zo dicht bij de waterlijn, 
dat er in de zijden geen luiken of patrijspoorten waren. Ventilatie 
was hier dus nauwelijks of niet mogelijk. Op het hoger gelegen 
"kanonnendek" was de toestand niet veel beter, omdat daar 
alleen bij goed weer de geschutspoorten en luiken konden 
geopend worden, s' Winters was het op de dekken ellendig koud 
en in de zomer, en vooral in de tropen, was het er ondraaglijk 
warm en benauwd. 
Een hoogst onaangename eigenschap van de houten schepen 
was het overal doortrekkende vocht. Alle hout moest vochtig 
worden gehouden om het rottingsproces te beperken, en om de 
naden zo goed mogelijk dicht te houden; desondanks lekten de 
meeste schepen zwaar, zodat er altijd vuil water in de bodem 
stond. Bovendien gebruikte de bemanning bij slecht weer, 
wanneer de latrines vooraan op het schip onbereikbaar waren 
geworden, openingen in het dek om hun behoefte te doen. Op de 
bodem van het schip lag grint als ballast, dat tezamen met het 
lekwater en de uitwerpselen dan ook een smerige en veelal 
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stinkende massa vormde. Bij de Franse en Spaanse marine 
werden bovendien ook nog de lichamen van de gesneuvelden of 
anderszins gestorvenen in dit lenswater bewaard tot zij na 
terugkeer in het vaderland konden begraven worden. De matrozen 
meenden over het algemeen wel, dat de kwalijke dampen van dat 
lenswater ziektes konden veroorzaken, maar het uitpompen en 
spoelen met vers zeewater met behulp van handpompen was 
praktisch ondoenlijk. Als de stank te erg werd, wilden de kapiteins 
nog wel eens trachten die te verbeteren door het sprenkelen van 
azijn of door het verbranden van buskruit met jeneverbessen 
Op die benauwende dekken sliep de bemanning in hangmatten of 
op slaapmatten. Bij de Nederlandse vloot moest men een hangmat 
huren; daarom werd daar veel geslapen op slaapmatten. Omwille 
van de zo vol bemande schepen was er gemiddeld slechts 35 cm 
breedte per mat. Door hoesten en niezen verspreidden ziekten van 
de luchtwegen zich in volte maar al te gemakkelijk. En ook andere 
besmettelijke ziekten grepen in die omstandigheden natuurlijk fors 
om zich heen. De gezondheid van de opvarenden liet overigens 
vaak al bij het begin van de reis te wensen over. Over het algemeen 
was het niet het beste deel der natie dat ertoe werd gebracht om 
"voor de mast" te gaan. Allerlei ziekteverwekkers die aan de wal 
normaal waren, kwamen mee aan boord, zoals de streptococcus, 
die in die tijd een extreem virulente roodvonk kon veroorzaken. 
Ook waren de mannen niet zelden dragers van luizen, die met de 
dodelijke vlektyfus waren besmet. En contact met de tropen, dat 
volgde op de ontdekkingen van Amerika en de zeeweg naar de 
Oost, bracht tropische ziekten aan boord zoals cholera, malaria, 
gele koorts, hepatitis en dysenterie. 
Het zeemansleven met zijn vaak langdurige scheiding van huis en 
haard, en de verleidingen in de havens in vele delen van de wereld 
maakten venerische ziekten bijna tot een beroepsrisico. De 
verspreiding ervan werd nog versterkt, doordat besmette mannen 
hiervoor aan boord geen gratis behandeling kregen, zoals ze dat 
wel gewend waren voor andere ziektes. 
Ook het werken aan boord kende zijn eigen gevaren. 
Losschietende trossen of blokken (katrollen), neervallende ra's of 
mastdelen en de heftige bewegingen van het schip bij zwaar weer 
veroorzaakten herhaaldelijk ernstige kwetsuren. Verder leidde het 
opeengepakte bestaan vaak tot onderlinge ruzies, die soms op 
gruwelijke wijze werden uitgevochten. 
En tenslotte moest er, zowel op oorlogs- als op handelsschepen, 
nogal eens slag worden geleverd met andere schepen. De 
verwondingen door de zware ronde kogels (soms ook voorzien van 
kettingen) of door schrootschoten waren meestal bijzonder 
ernstig. Veel mannen geraakten gewond wanneer een 
kanonskogel afketste tegen het scheepshout en de splinters als 
geïnfecteerde pijlen rondschoten. De verbrijzelde ledematen met 
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hun samengestelde breuken konden in de meeste gevallen 
alleen maar worden behandeld door amputatie, want door het 
ontbreken van de tegenwoordige kennis van steriele behandeling 
konden er andere ernstige en fatale infecties ontstaan. In dit soort 
hectische omstandigheden moest weer de "ouderwetse" 
bloedstelping met gloeiende ijzers en met kokende olie worden 
toegepast, alhoewel Ambroise Paré (1510-1594) al uitgebreid 
had gepubliceerd dat het onderbinden van de grote bloedvaten bij 
amputaties veel betere resultaten gaf. De pijnen kon men veelal 
slechts beperken met het gebruik van alcohol of met een pijlsnelle 
chirurgische techniek. 

Medische verzorging aan boord 

Omstreeks 1600 bestond er onder de geneeskundigen een groot 
verschil tussen de "Doctores Medicinae" en de "Chirurgijnen". De 
eersten hadden het geld gehad voor een dure opleiding in 
Bologna, Padua, Parijs etc...Zij behandelden inwendige ziektes 
met een veelheid aan "genees"-middelen, maar hielden zich 
verre van chirurgie. Dat lieten zij over aan de barbiers-chirurgijns, 
meestal eenvoudige ambachtslieden uit de kleine burgerij. Ze 
waren georganiseerd in gilden tegen de concurrentie van 
kwakzalvers en kenden gilderegels en examens. De opleiding 
bestond uit een leertijd van 2 à 3 jaar als knecht in één of meer 
barbierswinkels om dan na 2 jaar praktijk examen te de doen voor 
gezel."Zee-examens" waren daarbij eenvoudiger te behalen dan 
"Land-examens", zodat men vaak eerst een zee-carrière maakte 
om zich vervolgens na een met succes afgelegd landexamen, 
aan de wal te vestigen. Aan boord van schepen voer dus vrijwel 
nooit een "dure" doctor medicinae mee; wel waren er vrijwel altijd 
meer of minder goed opgeleide barbiers/chirurgijns beschikbaar. 
Zo beschikten de grotere schepen over een meester-chirurgijn, 
die werd bijgestaan dooreen of meer onder-chirurgijns, meesters 
en ondermeesters. Chirurgijns waren natuurlijk zelf ook 
kwetsbaar voor allerlei besmettelijke ziekten, en een vast 
onderdeel van hun uitrusting was een borstel, waarmee ze de 
luizen konden verwijderen die van het ziekbed van hun patiënten 
oversprongen op hun kleding. Hun sterftecijfer was hoog en 
hierdoor kwam het ook nogal eens voor, dat een zeeman zonder 
opleiding noodgedwongen als chirurgijn moest optreden. 
Door het verplicht stellen van examens en het examineren tot 
aanvaarding van opper-chirurgijn, verkreeg het beroep van 
chirurgijn vanaf 1700 meer aanzien. 
De chirurgijns voerden aan boord hun praktijk vanuit een hele 
kleine hulppost op het kanonnendek, vaak niet veel meer dan een 
vierkante meter. Hun medische apparatuur bestond uit een 
beperkt aantal instrumenten, waaronder uiteraard 
chirurgijnszagen voor de amputaties, lancetten voor het 
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aderlaten en tangen om kogels uit het lichaam te verwijderen. En 
merkwaardig genoeg was er ook vaak apparatuur aanwezig voor 
trepanatie (doorboring) van de schedels van comateuze patiënten. 
Daarnaast had ieder chirurgijn een apothekerskist en, omdat de 
17e eeuwse chirurgijns ook barbiers waren, een stel 
scheermessen en wat kommen. Een typische apothekerskist van 
een zeechirurgijn bevatte drie laden, die elk in rechthoekige vakjes 
waren verdeeld en gevuld waren met de producten van de 
farmacie van die tijd, in totaal zo'n 200 à 250 verschillende 
preparaten. Zo werden er schokkende voorraden van 
kwikverbindingen en van guajakhout meegevoerd ter behandeling 
van syfilis. Aanvankelijk moest de chirurgijn zo'n kist op eigen 
kosten verzorgen, maar later werden de kisten door de Heren 
Zeventien of door de Admiraliteit verstrekt. Met deze schaarse 
middelen waren de chirugijns dus verantwoordelijk voor de 
gezondheid van honderden mensen. Ziekten en verwondingen 
opgelopen door het scheepsbedrijf werden gratis behandeld, 
maar behandelingen van de gevolgen van Mars (onderlinge 
gevechten) en Venus (aan de wal) moesten apart worden betaald, 
wat voorde chirurgijn een aardige bijverdienste opleverde. 

Voedselvoorziening 

Op de lange reizen en zeker in tropische gebieden was er natuurlijk 
allereerst grote behoefte aan water. Een "normaal" rantsoen werd 
eens opgegeven als zijnde 3A liter per dag voor drinken plus alle 
andere behoeften, zoals wassen e.d. Dit is echter een onmogelijk 
lage schatting, omdat (zelfs bij goede nierfunctie) bij het gebruikte 
eiwitrijke en zoutrijke dieet reeds 500 cc urine per dag nodig is om 
de afvalproducten te verwijderen. Bovendien moet vochtverlies 
door zwaar werk bij hitte en bij diarree gecompenseerd worden. 
Water werd in vaten meegevoerd en hoewel bij het waterhalen 
natuurlijk werd gezocht naar zo schoon mogelijk water en men 
soms ook wel filtering toepaste door grind, zand of houtskool, 
kwam het toch nogal eens voor dat schoonlijkende bronnen waren 
besmet met een of andere ziekte, zoals dysenterie of tyfus. Maar 
ook "schoon" water in niet-steriele vaten bevatte na korte tijd veel 
micro-organismen en werd groen. 
Vanaf het midden van de 18e eeuw werd aanbevolen water voor 
gebruik te koken. Maar dat leverde alweer praktische problemen 
op, omdat men, gelet op de hoeveelheden water die men nodig 
had, men voor het koken een onaanvaardbaar grote hoeveelheid 
brandstof zou nodig hebben. Om te drinken werd dan ook een laag 
alcoholisch bier meegenomen. Maar dat was soms zo slecht, dat 
het de Royal Navy ertoe bracht om sterke drank te versrekken. Dat 
had dan weer tot gevolg dat er veel dronkenschap aan boord 
voorkwam. Dus besloot men de rum aan te lengen met water. 
Uiteraard heeft men lang gezocht om vers water te verkrijgen uit 
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zeewater. Distilleren was een bekend proces, maar men dacht 
lange tijd dat men nadien allerlei chemicaliën of andere 
ingrediënten aan het water moest toevoegen. Omstreeks 1760 
ontdekte dr. James Lind dat het zeer wel mogelijk was om de 
stoom die bij het koken van maaltijden ontstaat, te distilleren tot 
zoet, zuiver en gezond water. 

Ook de voeding was voor de lange reizen een probleem. Qua 
calorieën was het zeemansdieet meestal zeer ruim en ook het 
eiwitgehalte van het standaard dieet was ruimschoots toereikend. 
De enige tot nu toe methodes voor het conserveren van 
levensmiddelen waren drogen, inzouten of roken. Het 
standaardrantsoen bestond dus uit scheepsbeschuit, gezouten 
vlees, gedroogde vis, peulvruchten, boter en kaas. Maar in die 
artikelen was er nauwelijks iets over van de diverse vitamines. Het 
ontbreken van vitamine C was daarbij het belangrijkste probleem, 
daar gebrek hieraan onherroepelijk leidde tot de "pest van de 
zee", namelijk tot scheurbuik. Deze kwam inderdaad ontzettend 
veel voor. Die vitamine C wordt in de meeste verse groenten en 
vruchten aangetroffen, en de rijkste bronnen ervan zijn 
citrusvruchten, groene bladgroenten, uien en aardappelen. Op de 
Hollandse schepen stond vaak zuurkool op het menu die na het 
inmaken nog een redelijke hoeveelheid vitamine C behoudt. 
Een andere maatregel was het inzetten van voorraadschepen 
met verse voeding voor de vloot op zee, zolang die niet al te ver 
van huis af opereerde. Ter bevoorrading van Indië-vaarders 
werden op enige plaatsen langs de route verversingsstations 
ingericht, waarvan een flinke tuin voor de verse groenten en fruit 
deel uitmaakte. 

Onder invloed van dr. Lind werden er allerhande maatregelen 
ingevoerd en verbeteringen aangebracht om ziekten te 
vermijden. Het frequente dekspoelen werd afgeschaft, om de 
vochtigheid aan boord te verminderen; de medische bevoorrading 
aan boord werd sterk verbeterd en er werd in ieder schip een 
vaste ziekenboeg geïnstalleerd. Nieuw personeel werd vooraf 
gekeurd op gezondheid, en in 1741 schreef de Admiraliteit van 
Amsterdam extra schoonmaakbeurten voor de verblijven, 
grondige afwas van alle kookmateriaal en bestekken, het 
frequenter wisselen van kleding, het luchten van kooien en 
verstrekking van jenever als preventiemiddel tegen 
infectieziekten. 

Conclusie 

In de 17e en 18e eeuw werden bij de ontdekkingsreizen en tijdens 
de krijg ter zee grote successen geboekt. Veel ontdekkings
reizigers en grote admiralen leven daardoor als zeehelden in onze 
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herinnering voort. Ook de namen van veel van hun schepen zijn 
nog steeds bekend. Daarentegen zijn diegenen die de schepen 
bemanden veelal zonder naam of glorie in de geschiedenis 
weggegleden. Aan hen werd, in tegenstelling tot de wijze waarop 
het materieel werd onderhouden, aanvankelijk weinig zorg en 
aandacht besteed, hetgeen leidde tot veel menselijke offers en 
verliezen. 
Met het vorderen van de medische kennis werden echter ook voor 
de bemanningen, zij het langzaam, de gezondheidszorg en de 
leefomstandigheden aan boord verbeterd, waarbij onder meer dr. 
Lind R.N. een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Conclusion: 
Beaucoup de succès ont été enregistrés pendant les 

voyages de découvertes et les guerres maritimes du 17ème et 18ème 

siècle. Beaucoup de découvreurs et d 'amiraux vivent en héros 
dans nos mémoires. Le nom de plusieurs de leurs navires est 
également connu. 

Par contre ceux des équipages ont le plus souvent disparu 
sans nom et sans gloire. On leur accordait peu de soins et 
d'attention , au rebours des soins accordés au matériel, ce qui 
amenait beaucoup de sacrifices et de pertes. 

A petits pas, par le progrès des connaissances médicales, 
les soins et les circonstances à bord furent améliorés, en grande 
partie par le rôle important duDr.LindR.N. 
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