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Alle hens aan dekAlle hens aan dek  

Alle hens aan dek betekent alle handen aan dek.  
Het werd geroepen als alle matrozen boven op het dek moesten 
komen. Meestal waren al die handen nodig als alle zeilen gehe-
sen moesten worden. 
 
Het boek Alle hens aan dek gaat over het leven op een zeilschip 
met vracht ongeveer 400 jaar geleden. Die tijd werd de Gouden 
Eeuw genoemd, omdat Nederland door die vrachtvaart het rijk-
ste land ter wereld werd. Zeilschepen maakten vooral lange rei-
zen naar Azië.  
Zo’n reis duurde wel 6 tot 12 maanden.  
Het lag er natuurlijk aan of  de wind gunstig waaide. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Wat haalden die zeilschepen op uit Azië? 
 Waar komt  de uitdrukking peperduur vandaan? 
 Welk gevaren waren er voor de bemanning? 
 Hoe zag zo’n schip er precies uit? 
 Hoe was het leven aan boord? 



1. Meer land, meer handel1. Meer land, meer handel  
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Naar de oost 
Ongeveer 400 jaar geleden voeren veel Nederlandse 
zeilschepen naar het oosten. 
Ze bezochten vooral landen in Azië.  
Waarom? 
Er was veel geld te verdienen. Men stuurde een 
schip met bemanning (1) naar zo’n land .  
Na een lange reis probeerde men in die verre landen 
spullen te kopen. Het ging vooral om spullen die in 
Nederland niet bekend waren. 
Zo’n schip werd volgeladen en voer weer naar het 
thuisland. Daar werden de spullen met veel winst 

verkocht.  
 
 

Kolonie 
Later gaan er zelfs soldaten mee 
aan boord. Die soldaten pikten 
delen van een land in. Nu was 
men daar de baas. Je noemde 
zo’n stuk ingepikt land een kolo-
nie (2). 
Een kolonie leverde nog meer 
geld op. Je kon de mensen in de 
kolonie dwingen de spullen te le-
veren. 
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NederlandNederland  

IndiaIndia  

CeylonCeylon  

JapanJapan  

JavaJava  

AustraliëAustralië  

Stenen 
De schepen naar Azië (1) vertrokken vanuit Ne-
derland met als lading stenen. Die stenen wer-
den gebruikt om in die vreemde, verre landen 
huizen te bouwen.  
In die huizen bleef  een deel van de bemanning 
achter. Zij maakten op die plek een handels-
plaats. 
Dat had een groot voordeel. De achterblijvers 
konden voor een schip aankwam al handel drij-
ven.  
In pakhuizen werden de spul-
len bewaard.  
Het schip kon gelijk geladen 
worden. De kooplieden wilden 

het liefst specerijen 
uit die landen 
hebben. 

 

 

Route naar AziëRoute naar Azië  
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2. Specerijen2. Specerijen  

 

 2. Witte peper 
werd gemaakt van hele rij-
pe bessen. Ze werden in 
water gezet en gingen gis-
ten.  
Daarna kwam er een witte 
korrel tevoorschijn.   

Medicijn 
In die tijd werd peper 
ook als een medicijn 
tegen koorts en maag- 
pijn gebruikt.  
Ook ging er peper 
in parfum. 

 

1. Zwarte peper 
waren de bessen van de peperplant. 
De bessen werden geplukt als er een 
paar rood werden. Daarna werden  
de bessen een tijd in de rook van 
een vuur gehangen.  
Daardoor werden ze zwart.  
De korrels werden daarna net 
als nu fijngemalen. 

Specerijen waren geliefd in Nederland. Je kon er eten mee 
op smaak brengen. Voorheen werd alleen zout als smaak-
maker gebruikt.  
De belangrijkste specerijen uit Azië  waren: 

Peperduur 
Aan peper werd in die tijd veel 
geld verdiend. Wij zeggen nu 
nog dat iets peperduur is als 
iets heel erg duur is.   

 

 



  

 

Medicijn 
Ook was kruidnagel 
een middel tegen 
kiespijn, astma en 
misselijkheid.  

3. De kruidnagel  
was het bloemetje van de kruidnagel-
boom.  
Dit bloemetje werd in de zon gedroogd. 
Ook de kruidnagel was duur.  
Er waren maar een paar plekken waar 
kruidnagels groeiden. Ze werden in al-
lerlei gerechten gebruikt.  

4. Kaneel  
is de binnenbast van de kaneel-

boom. Het is een soort schil die 
om de stam  en de takjes van de 
boom zit.  

Na het schillen wordt de bast in de 
zon gedroogd. De schillen rollen 
door de warmte op. Het worden 
pijpjes die bruin kleuren. 
Ze kunnen tot poeder gemalen wor-
den. Kaneel wordt gebruikt in ge-
bak en in drankjes.  

 Medicijn 
Kaneel hielp tegen slechte 
adem en verkoudheid. 

 



 5. Nootmuskaat  
was gemalen zaad van de nootmuskaat-
boom. Aan deze boom groeiden vruchten. 
Binnen in die vruchten zat een zaad.  
Men noemde dat de muskaatnoot.  
De noten werden gerookt en gedroogd in 
de zon.  
Nootmuskaat werd in de keuken gebruikt. 
Dit specerij vind je samen met kaneel ook 
in speculaas.  

 Medicijn 
Nootmuskaat hielp tegen 
oogziekten, maagziekten, 
misselijkheid  en diarree. 

Naast specerijen waren andere goederen ook gewild 
in Nederland zoals: 
1. Koffie 
2. Thee  
3. Zijde 
4. Rijst  
5. Goud en 
6. Zilver  
 



3. Op avontuur3. Op avontuur  

 1. Het weer 
Het schip kon in een zware storm terecht komen, 
waarbij de bemanning met man en muis verging. 
Maar ook windstilte en een hete tropenzon 
maakte het leven ondragelijk aan boord. 

Zo’n reis op een schip naar een ver en onbekend land 
was een groot avontuur.  Het kon gebeuren dat je 
nooit meer terug kwam van zo’n reis. Van een schip 
met een bemanning van 250 man bleven soms maar 
80 man in leven. Het was voor de eigenaar van een 
schip niet eenvoudig om bemanning te vinden. 
Tijdens een maandenlange reis kon je allerlei soorten 
gevaar tegenkomen: 

 2. Piraten 
Vooral schepen vol met waardevolle 
lading waren geliefd bij piraten. 

 

 3. Ziekten 
De voeding aan boord was niet vers. 
Drinkwater bedierf. Daardoor werd 
een matroos ziek. Je leest er meer 
over op bladzijde 14.  

3. Ongelukken 
Aan boord gebeurden ongeluk-
ken: een val uit de mast of het 
want kwam vaak voor.  
Een matroos stierf of werd blij-
vend invalide.  

 



4. Aan boord4. Aan boord  

Bemanning 
De bemanning van het schip kwam niet alleen uit Neder-
land, maar ook veel Duitsers, Noren, Zweden en Denen 
monsterden op de Nederlandse zeilschepen aan. Het 
was moeilijk om matrozen te vinden. Elke matroos had 
een scheepskist (1) om zijn spullen in te bewaren. Veel 
matrozen hadden nog nooit gevaren. Ze leerden het vak 
onderweg. 
Aan boord kon je allerlei soorten beroepen vinden. 
Ze werden ingedeeld naar belangrijkheid: 

 1. Hoge officieren 
Opperkoopman, schipper, schrijvers, 
stuurmannen en bootsmannen. 

 

 3. Het lager scheepsvolk 
Matrozen (2), deden het zware 
werk, busschieters (bedienden ka-
nonnen), hooplopers (matrozen 
zonder ervaring), scheepsjongens 
(tussen 10 en 16 jaar). 

 4. Soldaten 

 Passagiers 
Zakenlui of mensen die in Azië gingen 
werken. Ze woonden bij de  officieren. 

2. Onderofficieren 
Bottelier (verdeelde het voedsel), 
kok, provoost (hield orde aan 
boord), boekhouder, timmer-
lui, zeilmakers, smid, kuiper 
(tonnenmaker), dokter en trom-
petters. 
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Aan boord van het schip was van alles je zien: 
De kampanje 
Het deel  voor officieren, onder-
officieren en passagiers 

De kombuis 
De keuken van het schip. 

De overloop 
De slaapruimte voor het lage 
scheepsvolk dat in hangmatten 
sliep. Ruimte voor kanonnen. 

Ruimte voor scheepsvolk 
Hier verbleef de bemanning 
overdag als ze niet op het dek 
bezig waren. 

Het halfdek 

De kuil 
Het onoverdekte dek waar de 
bemanning zijn werk deed. 

Het bakdek 

De grote mast 
De grens tussen matrozen 
en officieren. 

Het ruim 
Dit deel werd gebruikt voor de opslag 
van touwen, zeilen, kanonskogels en 
buskruit, maar was vooral bedoeld 
voor de kostbare lading. 



De kampanje 
Het vrachtschip had vaak ruim 300 mensen aan boord. 
In het achterste deel zaten hutten voor alle officieren 
en de passagiers. Er was ook een eetkamer (1).  
De achterkant van het schip werd de spiegel (2) ge-
noemd. In de spiegel zaten ramen. Het was dus licht in 
dit deel van het schip.  
De kampanje was verboden terrein voor het lage 
scheepsvolk. 
De overloop 
De overloop (3) was het deel waar de matrozen slie-
pen. Het was er donker en benauwd.  
Er waren geen ramen. Als het goed weer was, werden 
er luiken open gezet.  
Die luiken gingen alleen open bij gevaar als de kanon-

nen  gebruikt moesten worden (4).  
Die werden naar voren gerold en staken 

door de schietgaten naar buiten.  
Matrozen aten in groepjes van zes 
uit een groten houten bak op de 
overloop. 
Meestal werd er hard brood, gorte-
pap met pruimen of  gezouten vis 
gegeten. 
Het eten was niet vers.  
Door gebrek aan vitaminen werden 
veel zeelui ziek aan boord. 
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Het vrachtruim 
Op de heenreis ging er vracht in het ruim (1) 
die gebruikt konden worden in die verre lan-
den. Het was belangrijk dat het schip goed ge-
laden was. Het gewicht moest goed verdeeld 
worden, anders kon het schip omslaan. 
Soms werden er extra zware dingen in het 
vrachtruim gestopt.  
Dat konden stenen of  tonnen met water zijn.  
Zo lag het schip steviger in het water.  
Die zware dingen werden ballast genoemd 
De echte vracht lag in het middelste deel van 
het vrachtruim. 
Achterin lag de munitie van het schip.  

Het waren kanonskogels en 
buskruit voor de kanonnen. 
Voorin lagen de zeilen en 
touwen. 
Op de terugreis werd het 
middenruim flink vol-
gestouwd met specerijen, 
koffie, thee of  goud en zil-
ver. Later werd er ook 
duur porseleinen servies-
goed (2) mee naar huis ge-
nomen. 
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5. Ziek5. Ziek  

 

De chirurgijn had het druk op een schip. Het spreekuur 
begon als er  werd geroepen: Kreupelen en blinden laat 
u verbinden. Naast alle verwondingen van ongelukken 
en vechtpartijen werden ook veel mannen ziek. 
De meest voorkomende ziektes waren: 

Scheurbuik 
Voor deze ziekte waren zeelui bang. Je kon er 
dood aan gaan. Men kreeg last van bloedend 
tandvlees. Benen werden stijf en dik. Men 
kreeg koorts.  
Pas later ontdekte men dat het een gebrek aan 
vitamine C was. Citroenen en sinaasappels 
aan boord voorkwamen scheurbuik. 

 Vlektyfus 
Deze ziekte zorgde voor gebrek aan 
eetlust, vermoeidheid, huidvlekjes en 
hoge koorts. 
Doordat de zeelui dicht opelkaar leef-
den en de leefruimte en kleren vies 
waren, kreeg je deze ziekte snel. 
Kleerluizen beten een patiënt. Als de 
kleerluis een gezonde matroos beet, 
kreeg deze ook vlektyfus. 
Genezen lukte soms door de 
patient flink te laten zweten. 



6. Straffen aan boord6. Straffen aan boord  

Met zoveel man aan boord waren strenge regels nodig. 
Er werd ook veel alcohol gedronken aan boord.  
Elke dag werd er bij het eten bier gedronken. Ook had 
elke matroos recht op brandewijn. Dronken matrozen 
gingen soms met elkaar op de vuist. 
De regels werden elke vier weken opnieuw voor-
gelezen. Wat waren de belangrijkste regels? 

 

 De doodstraf 
Voor moord en opstand tegen 
de schipper. De schuldige 
werd opgehangen of geboeid 
overboord gegooid. 

 1. Niet vloeken. 
2. Geen gokspelen om geld. 
3. Niet roken in de kruitkamer. 
4. Geen eten weggooien. 
5. Schone wapens. 

 Laarzen 
De schuldige afranselen 
met een stuk touw. 

 Van de ra lopen 
Men trok de schuldige 
aan de voeten aan een 
touw omhoog over de ra 
(dwarsmast).  
Dan liet men hem een 
paar keer in zee plonsen 
tot hij bijna verdronk.  

 Kielhalen 
De schuldige geboeid 
onder het schip door-
halen. 

Welke straffen waren er aan boord? 

 Een, twee drie  en  
los! 



Goud 
In de Gouden Eeuw ging het Nederland voor de 
wind. Alles wat Nederland aanraakte, leek te veran-
deren in goud. 
Niet alleen met de handel ging het fantastisch. Ne-
derland was nummer één met de scheepsbouw, het 
maken van zeekaarten.  
Op de wereldzeeën was Nederland de baas. 
Nederland voelde zich als een leeuw zo sterk (1). 
Engeland en Frankrijk 
Na ruim honderd jaar ging het steeds minder. Enge-
land werd steeds machtiger op zee. Frankrijk steeds 
machtiger op land. 

Gouden tijden braken steeds meer 
voor deze twee landen aan. 
Niets veranderen 
Bestuurders van steden en koop-

lieden waren superrijk. 
 Ze woonden en leefden in luxe. 
Ze lieten zich graag door duur-
betaalde schilders afbeelden (2). 
Ze leunden liever achterover om 
van het leven te genieten. 
Langzaam maar zeker raakte de 
Gouden Eeuw ten einde. 
 

 

 

7. Het einde van de Gouden Eeuw7. Het einde van de Gouden Eeuw  
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FilmpjesFilmpjes  

Het Klokhuis: VOC 

Bekijk het filmpje 

Welkom in de Gouden Eeuw 

Bekijk het filmpje 

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-voc/#q=batavia
https://www.schooltv.nl/video/welkom-in-de-gouden-eeuw-de-voc/#q=specerijen






BronnenBronnen  

http://www.bataviawerf.nl/de-indeling-van-de-batavia-....html 

http://voc-kenniscentrum.nl/index.html 

http://cf.hum.uva.nl/galle/topics/hullspace.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie 

https://www.vocsite.nl 

http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/chirurgijn-bij-de-voc/ 



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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