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G.T. Haneveld 

MEDISCHE ASPECTEN VAN DE SLAG BU DOGGERSBANK* 

Op Zondag 5 augustus 1781 vond bij Doggersbank een zeeslag plaats. Geen 
vijandelijke ontmoeting met de Britten heeft op het Nederlandse volk zo'n 
indruk nagelaten als juist deze slag. Geen Tromp of de Ruyter. geen 
Evertsen werden zo met eerbewijzen overladen als Zoutman en Van 
Kinsbergen. de "Helden van de Doggersbank". Alleen al in de Koninklijke 
Bibliotheek bevinden zich 61 pamtletten, liederen en toneelstukken.' 
Kunstenaars beeldden de gebeurtenissen met hun graveernaald uit, medail-
leurs vereeuwigden de verworven roem in brons en goud. De dames 
borduurden muiltjes met woorden als "Zoutmans Glorie", de heren droegen 
zilveren gespen op hun schoenen met dichtsels als "Zoutman die de Britte 
sloeg, D'rovers na haar roofnest joeg". Op naaldenkokers, pijpen en tabaks-
dozen werden soortgelijke ieuzen samen met ankers, vlaggen of portretten 
ingekrast. Men dronk "Zoutmansslokjes" uit likeurkelkjes met zijn portret. 
Om de hoeden der dames en der heren werden Zoutmanslinten vastgemaakt.^ 

Het zcegevecht 

Waren al deze uitbarstingen van poezij en melodramatiek eigenlijk in 
overeenstemming met de realiteit? Wanneer men de feiten nuchter overziet 
was het een weinig spectaculair treffen tussen twee maal zeven schepen van 
oorlog. Buiten de linies bevonden zich nog wel enkele fregatten en kotters, 
maar dat was al. De Nederlandse schepen stonden onder bevel van de 
schout-bij-nacht Jan Arnold Zoutman (1724-1793), de Engelsen onder dat 
van vice-admiraal Hyde Parker (1714-1782). De vloten waren aan elkaar 
gewaagd, zij het dat de Britten enig overwicht bezaten in getallen van 
bemanning en geschut; volgens berekening schoten de Engelsen in een laag 
541 pond ijzer meer dan de Hollanders, 
Beide eskaders voeren evenwijdig in een strakke kiellinie op geweerschot 

•Voordracht gehouden te Elburg op 2mei 1981 voor het Genootschap GeWiNa. 

1. Zie ook W.P.C. Knuttel, Calalogus van de pamflettenverzameling berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek (z. pi., herdruk 1978), deel 5, nr. 19577-19629. 

2. J. van Lennep en J. ter Gouw, Het boek der opschriften (Leiden: Sijthoff z.j.). p. 74-
75. 
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afstand van elkaar waarbij zij elkaar met alle macht bestookten?'"'^ Wat dit 
betreft zou men Michael Lewis'" kunnen citeren: "In all ages given a Dutch-
British battle, there was the same fight to the death with little evasion and 
with long casualty lists". 
Het werd inderdaad een felle strijd. Tot drie maal toe ontstond op 
Zoutman's schip — de Admiraal de Ruyter — een begin van brand. Een 
groot aantal kogels doorboorde de romp van het schip, een aantal daarvan 
onder de waterlijn. Alle masten waren doorschoten, de zeilen waren aan 
flarden, de masten dreigden over boord te vallen. Er sneuvelden 40 mannen, 
95 raakten gewond, waarvan 40 zo zwaar dat 5 ervan nog overleden. De 
andere schepen toonden een zelfde beeld. De voor De Ruyter zeilende 
Batavier met als commandant de kapitein Bentinck werd ook kapot 
geschoten. Bentinck zelf werd door een kogel getroffen in zijn schouder. Zijn 
eerste officier Jean Louis Bosch, nam hoewel hij zelf door splinters aan het 
rechterbeen was getroffen het bevel over en zette het gevecht toen zittend 
voort. De Holland, een schip onder bevel van Salomon Dedel, werd op tal 
van plaatsen onder de waterlijn geraakt en stroomde vol. Tijdens de strijd 
ontvlamden een aantal kardoezen waardoor de bemanning bijna in paniek 
raakte. Dat zelfde gebeurde ook op de Argo. Na een gevecht van ongeveer 
drie en een half uur gingen de strijdende partijen uit elkaar; de Engelsen 
voeren naar de Downs, de Nederlanders zetten koers naar Tessel. Op de 
terugweg moest de Holland, 's nachts en onder zwaar onweer, door de 
bemanning worden verlaten hetgeen met 50 gekwetsen beslist geen sinecure 
was. Het schip liep vol en zonk. 

Van een overwinnende partij kon eigenlijk nauwelijks worden gesproken. 
Aan beide zijden waren de verliezen bijna even zwaar: 104 doden en 339 
gewonden bij de Britten, 140 doden en 404 gewonden bij de Nederlandse 
vloot (Tabel 1). De Nederlanders beschouwden deze slag echter als 
een volledige victorie. 
Welk een droevig schouwsel was het deze "zegevierende" vloot Tessel te zien 
binnenzeilen. "Het maakte eene verwonderlyke vertooning die ontredderde 
en doorschotene Schepen te zien binnen komen, en vooral D'Admiraal de 
Ruyter en de Batavier, die ieder ten minsten wel 70 lappen hadden voor de 

3. Amsterdamsche Courant (uitgegeven bij Hendrik Linser) 11 augustus 1781. Gemeen-
telijke Archiefdienst Amsterdam. Hierin zijn vele berichten over de slag en de gebeurte
nissen daarna. 

4. F.E. Mulert, "De slag bij Doggersbank", In: Oranjenummer van het Marineblad 
(Den Helder: C. de Boer. 1898). p. 34-45. 

5. J.L. Bosch, "Relaas van het gevegt voorgevallen den 5 augustus 1781 op de 
Doggersbank." In: Oranjenummer, p. 45-47. 

6. M.A. Lewis, The Navy of Britain (London: Allen and Unwin, 1948). 
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label 1. De Nederlandse vloot bij de slag bij Doggersbank. De cijfers gegeven door de 
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken 1781, de Maandelykse Nederlandsche Mercurius en het 
Verhaal van de uitrusting (zie noot 14) etc. verschillen enigszins wat betreft de bewapening. 

De Erfprins 
De Admiraal Generaal 
De Argo 
De Batavier 
De Adm. De Ruyter 
De Adm. Piet Hein 
Holland 
De Dolphyn 
Bellona 

stukken 
geschut 

54 
70 
40 
54 
64 
54 
64 
24 
36 

bemanning 

300 
550 
270 
300 
550 
300 
450 
150 
150 

overleden 

8 
7 

24 
18 
44 
10 
25 

3 
1 

140 

gewonden 

30 
41 
75 
49 
87 
58 
45 
15 
4 

404 

kogelgaten gespykerd".' Diverse schepen berichtten enkele dagen later "dat 
ze veel lyken op zee hebben zien dryven als mede Raa's en ander Scheeps-
Tuig".* 
Het merkwaardige is nu dat, hoewel er zoveel ophef is gemaakt van deze 
toch wel zware strijd met honderden doden en gekwetsten, de medische 
aspccten nagenoeg onbeschreven zijn gebleven. Een maritiem medisch 
historicus als Pop ' moest zelfs constateren: "omtrent den zeeslag op Dog
gersbank (1781) hebben wij geene geneeskundige mededeelingen kunnen 
opsporen". 

De kwetsuur van baron Bentinck 

Het meest bekend werd nog de kwetsuur van Wolter Jan Gerrit Baron 
Bentinck (1745-1781), die zoals gezegd door een kogel werd getroffen in de 
linker schouder. Toen de Batavier was teruggekeerd in Tessel, werd hij eerst 
behandeld door de chirurgijn-majoor der Admiraliteit Barend Hussem 
(1733-1808), maar snel daarna werd Bentinck per schip naar Amsterdam 
vervoerd waar hij werd verpleegd ten huize van de fiscaal Boreel. Een 
aanwijzing temeer dat gegoede lieden vroeger niet in een ziekenhuis werden 
verzored maar thuis. 

7. Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, of Vervolg der merkwaardigste Geschiedenissen die 
voorgevallen zijn in de V'ereenigde Provincien, de Generaliteitslanden en de Volkplantingen 
van de Staet (Amsterdam), 8 augustus 1781. Hierin zijn vele vermeldingen over de slag. 

8. Amsterdamsche Courant. 18 augustus 1781. 
9. G.F. Pop. De geneeskunde bij het Nederlandse Zeewezen (Weltevreden-Batavia: 

Kolff, 1922), p. 104.' 
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In Amsterdam kreeg Bentinck hulp van de bekwaamste doctores en 
chirurgijns onder wie de ervaren heelmeester David van Gesscher (1735-
1810), maar van begin af aan was het een hopeloze zaak. Volgens een 
voetnoot in de Maandelykse Nederlandsche Mercurius'° van July tot Decem
ber 1781, was Bentinck "zoo geweldig getroffen, dat een groot stuk van het 
Borstbeen, benevens het bovenste gedeelte van het armbeen geheel wegge-
nomen is, en de wond is zo groot, dat ze met geen half vel papier te bedekken 
is". Bentinck heeft zijn verwonding dan ook niet overleefd: op 5 augustus 
raakte hij gewond, in de nacht van 23 op 24 augustus is hij overleden. Zijn 
begrafenis in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd een zeer groot evenement 
waaraan tal van hoogwaardigheidsbekleders deelnamen. Diverse helden-
dichten en lijkredenen werden opgesteld; in de Beschrijving van Nederland-
.schc historie-penningen^' werden er 24 opgesomd. 

Het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam 

Ondertussen moest men natuurlijk ook voor de vele andere gekwetsten 
zorgen. Reeds op 10 augustus had Mr. Boreel de regenten van het 
Amsterdamse gasthuis verzocht voor hen plaats in te ruimen in het St. 
Pieters Gasthuis. Twee dagen later kon het bestuur reeds antwoord zenden 
dat men "in Alleryl in den tyd van 24 uere twee honderd slaepplaetsen in het 
Gasthuis hadt vervaerdigd, terwyl de vrouwen, zo in 't Gasthuis als in 't 
oude vrouwen huis, onophoudelyk bezig waren met plukzel en verbandrol-
len te maken".'^ Omdat vanzelfsprekend grote hoeveelheden verbandmidde-
len niet onmiddellijk beschikbaar waren, werd de bevolking per advertentie 
opgeroepen scheurlinnen te vergaren." 
Het duurde volgens de Gasthuisarchieven'" niet lang of er waren zo'n 750 
halfsleetslakens en ander materiaal bijeengebracht voor: "Boekligaturen, T-
verbanden, mom-aangezichten [maskers om het gelaat te bedekken], banda
ges voor de kin, sjerpen voor de armen, verbanden des lichaams, scapuliers 
[schouderverbanden], compressen voor spalken, ordinaire compressen, 
wieken [pluksels om in de wond te steken], haarlemmer pluksel, mussen 
[kussentjes gevuld met veren], tourniquets, lange en korte spalken, bloed-

10. De Maandelijksche Nederlandsche Mercurius (Amsterdam: B. Mourie, 1781). Hierin 
zijn vele vermeldingen over de slag. 

11. Beschrijving van Nederlandsche historie-penningen ten gevolge op het werk van Mr. 
Gerard van Loon (Amsterdam: Kon. Ned. Instituut v. Wetenschappen, 1861), zesde stuk, 
p. 157. 

12. Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken etc. 1781. 
13. Zie ook G. Hellinga, "De Amsterdamsche gasthuizen en de slag bij Doggersbank", 

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 67 (1923). p. 2395-2405. 
14. Verhaal van de uitrusting der vloten en van den zeeslag bij Doggersbank: de verpleging 

der gekwetsten in het Gasthuis (1781). Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: Particu-
liere Archieven, inv. nr. 342 en Archieven Gasthuizen, inv. nr. 1275. 
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kegels [tourniquets?], kafkussens [kussens gevuld met kafj, sponsen, vlas, 
blaazen, lint, garen, spelden en plyster". Voorts werden in allerijl "in de 
Kamer boven de haard, tot het doen van zwaare operatien geschikt 2 luiken 
gemaakt, het een in de vloer, het ander in den solder waar door de geenen 
welke eenige amputatie zouden moeten ondergaan getransporteert zouden 
kunnen worden". 
De gekwetste matrozen hoefden niet, zoals voorheen, twee aan twee in de 
bedsteden te liggen, maar kregen ieder een eigen krib toegewezen, hetgeen 
"een onwaerdeerbaer gemak aan deze lydende toelegt", aldus burgermeester 
Rendorp van Amsterdam. 
De slachtoffers van Doggersbank die eerst in een hospitaalschip waren 
gebracht dat bij Tessel lag, werden vervolgens met fregatten en lichters 
overgezeild naar Amsterdam; "om de gequetsten, zo veel mooglyk buiten 
het cog van het Gemeen naar het Gasthuis te laaten overbrengen en zich ten 
dien einde te bedienen van overdekte korenligters welke in 't Ye op Stroom 
zouden gaan leggen". De eerste zending gekwetsten arriveerde dinsdags 14 
augustus, daags daarna volgde de rest. Van de in totaal naar Amsterdam 
vervoerde 102 gekwetsten hebben 2 de reis niet overleefd. Volgens de 
Notities der Ziektens zijn "In 't Gasthuis aan de wonden in de Zeeslag der 5e 
Augustus op Doggersbank bekoomen" overleden 15 mensen in augustus, 3 
in September en 1 nog in november. Zeven van hen werden nog geope-
reerd." 
Het Verhaal van de uitrusting der vloten en van den zeeslag bij Doggersbank; 
de verpleging der gekwetsten in het Gasthuis 178 f geeft een opsomming van 
de namen der slachtoffers, de aard van hun verwondingen en de duur van 
opname. Over de behandeling werd echter niets vermeld; alleen of er al of niet 
werd geamputeerd. Dat laatste gebeurde 7 malen. Over de aard van de 
verwondingen wordt niet veel meer geschreven dan verbrijzeling of breuken 
van benen, enkels, voeten (vermoedelijk ten gevolge van neervallende 
masten oftuig),afgeschotenextremiteiten of schotwondendoormusketkogels 
of kanonkogels. Ook verbrandingen worden genoemd. De verplegingsduur 
varieerde tussen 8 en 438 dagen. Degene die het langste — meer dan 14 
maanden — in het ziekenhuis was opgenomen, was Jacob Klink, kwartier-
meester aan boord van de Admiraal de Ruyter, wiens rechter been onder de 
knie was afgeschoten en in de dij moest worden afgezet. 
Bij een drietal in het gasthuis opgenomen patienten betrof het geen directe 
oorlogsverwondingen: een was blind aan boord gekomen, de tweede had een 
wond die reeds langer bestond en de derde beweerde dat hij zijn hernia 
scrotalis door een slag met een handspaak had opgelopen hetgeen door de 

15. J.R. Deiman en J.H. Durks, "Notities der Ziektens", Verhandelingen van de 
Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit in de Vereenigde Nederlanden ('s 
Gravenhage, 1782), deel 3, p. 347-357. 
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eerste chirurgijn "zeer twyfelachtig" werd genoemd. Veel meer gegevens zijn 
er niet. 
Een relikwie van de slag bij Doggersbank bevindt zich echter in het Leidse 
Pathologisch Instituut en is afkomstig uit de anatomische verzameling van 
de Amsterdamse hoogleraar in de heelkunde Andreas Bonn (1738-1818). 
Het is — zoals de beschrijving luidt — een schedel van een man die tijdens 
de slag bij Doggersbank was getroffen in het gelaat. De kogel had daarbij 
een verwoesting teweeggebracbt van de bovenkaak, het neusbeen en het 
rechter jukbeen. De tanden waren geheel ontzet. Zowel uit het authentieke 
preparaat (fig. 1 en 2) als uit de afbeelding in Sandifort's Museum anatomi-
cum academiae Lugduno-Batavae descriptum (\^35Y^ valt af te leiden, dat het 
slachtoffer de verminking toch geruime tijd moet hebben overleefd. Uit de 
lijst der gewonden is het het meest waarschijnlijk dat het hier betrof "Frans 
Marcus, schootwond van het aangezicht met vernieling van de neus en 
grootste gedeelte der opperkaak". Marcus, een matroos aan boord van de 
Piet Hein, heeft 333 dagen in het gasthuis vertoefd. Volgens de archieven van 
de Amsterdamse burgerlijke stand is hij op 29 januari 1798 overleden; 
zestieneneenhalf jaar dus na de zware verwonding. Het is niet bekend hoe 
zijn schedel in Bonn's coUectie is terecht gekomen. 

Schieten met spek 

Een onderwerp dat de Nederlanders zeer verontwaardigd maakte, was het 
feit dat de Britten ongeoorloofd wapentuig zouden hebben gebruikt. "Tot 
drie reizen toe is het Schip van onzen Schout bij Nacht in brand geraakt, 
doordien de Engelschen met spek schooten. Voorts is er Peper, Glas, 
stukken Porcelein, Messen en diergelyk ontuig uit de wonden van onze 
gekwetsten gehaald", schreef De Maandelykse Nederlandsche Mercurius.^° 
Onder dat 'schieten met spek' verstond men het omwikkelen van kogels met 
stukken spek om zodoende de vijandelijke schepen in brand te kunnen 
schieten. Tot de reguliere projectielen in die tijd behoorden ronde kogels, 
bout- of staafkogels (twee halve kogels verbonden door een dikke bout) en 
kettingkogels (twee ronde, door een stevige ketting verbonden kogels, die 
gelijktijdig werden afgeschoten). Van dit laatste type verhaalt een brief uit 
Londen, afgedrukt in dt Amsterdamsche Courant van 30 augustus 1781, over 
het Britse schip dtBerv,'ick: "Gedurende het Gevegt nam een Ketting-Kogel, 
het hoofd weg van dit Schip en dreef dien Kop met zulk geweld tegen het 
Lighaam van den Kapitein Ferguson dat hy op het Dek neder viel en meer 
dan 10 minuten voor dood lag. Dit schip heeft zo digt met een Hollandsch 
Schip geslagen, dat een Karel met een Donderbos, twee der Luitenants van 
het Hollandsche Schip ... doodschoot". 

16. E. Sandifort, Museum anatomicum Academiae Lugduno-Batavae (Lugd. Batav: 
Luchtmans, 1793). deel 3, p. 20 en deel 4, Tabula CXXXIX. 
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Amputaties 

Tijdens en kort na de slag bij Doggersbank hebb.en de chirurgijns aan boord 
van de grootste Nederlandse schepen een groot aantal amputaties uitge
voerd, David van Gesscher berichtte hierover'^: "Geduurende en kort na 
dien Slag, naamlyk zijn door de Heeren Flietner, Swarts, Scheening en 
Eysbergen, op 's Lands Schepen van Oorlog de Admiraal de Ruyter, de 
Argo, de Admiraal Piet Hein en de Batavier gedaan vier-en-twintig afzettin-
gen der voomaamste Ledemaaten". Deze amputaties die onder moeilijke 
omstandigheden vermoedelijk zeer snel zijn uitgevoerd, hebben Van Ges
scher "terug gebragt van de dwaaling waarin ik was, betreffende het gevaar 
der zenuw bindinge". Van Gesscher was er namelijk van overtuigd, dat het 
afbinden van zenuwen zoveel mogelijk moest worden vermeden. 
De praktijk bij Doggersbank viel kennelijk anders uit: op zee waren de 
amputaties uitgevoerd, "alien bijkans met insluiting der zenuwen in het 
bindzel der slagaderen, en met dat gevolg dat slechts vier gestorven zijn aan 
Mondklem of algemeene Stuiptrekkingen; toevallen welken wel meestal aan 
de binding der zenuwen worden toegeschreven, maar welke het niet 
onmogelijk is, dat ook van andere oorzaaken kunnen afhangen". Van 
Gesscher wijst hier terecht op de mondklem of tetanus die een zeerberuchte 
complicatie was bij verwondingen op zee. De vaak diepe en rafelige wonden, 
verontreinigd door versplinterd hout, droegen daartoe bij. Vandaar dat een 
onmiddellijke en vrij schone amputatie voor het slachtoffer vaak verkieslijk 
was.'* 

Op welke wijze die amputaties tijdens de slag bij Doggersbank zijn 
uitgevoerd is niet bekend in finesses, maar de genoemde chirurgijns Jan 
Nicolaas Flietner (overleden 1796), Dirk Swarts (overleden 1833, op 75jarige 
leeftijd), Johannes Scheening en Marinus Eysbergen (van beide laatste zijn 
geen gegevens bekend) zullen vermoedelijk de techniek wel gevolgd hebben 
die Gerard Gijsbert Ten Haaff (1749-1800) beschreef." In diens Verhandeling 
over de voomaamste kwetzuuren die den Heelmeesteren in de Legers, in 
Belegerde Steeden, en op Schepen van Oorlog en Elders kunnen voorkomen 
wordt een hoofdstuk gewijd aan het afzetten der ledematen. Hierin adviseert 
Ten Haaff een tourniquet volgens Jean Louis Petit (1674-1750) te gebruiken, 
vervolgens een ronde incisie te maken en de spieren schuin in te snijden. Na 

17. D. van Gesscher, "Ontleed- en heelkundige aanmerkingen over de afzetting der 
ledemaaten", Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te 
Amsterdam (179.3), deel 2, p. 17-40. 

18. F. Bolot en J.F. Bolot, "Iraitement du tetanos au temps du Baron Larrey". La 
nouvelle Pre.ise Medicate 1 (1972), p. 3153-3155. 

19. G. ten Haaff, Verhandeling over de voomaamste kwetzuuren die den Heelmeesters in 
de Legers. in belegerde Steeden. en op Scheepen van Oorlog en Elders kunnen voorkomen. 
door gevallen dienaangaande gesterkt (Rotterd'am: .I.G.A. Arrenberg, 1788), p. 96, 103 en 
109. 
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het doorzagen van het hot worden de randen glad gemaakt. Door het 
schroeftourniquet even los te maken, worden de bloedende arterien opge-
spoord en stuk voor stuk afgebonden. Tenslotte wordt een tampon op de 
amputatiestomp gelegd en het geheel stevig verbonden. Dergelijke ingrepen 
konden het beste worden verricht "in het laagste van het Schip daar men de 
minste deinzing gewaar word". 

Brandwonden en 'perzing der lugt' 

Hoe de vele verbrandingen zijn behandeld, is ook niet bekend. In het 
Amsterdamse gasthuis zijn acht slachtoffers met brandwonden opgenomen. 
Twee mannen met algemene verbrandingen overleden twee dagen na 
binnenkomst. De anderen — overigens ook alien afkomstig van de Holland 
— die verbrandingen van handen en/of gelaat hadden opgelopen, bleven 30 
tot 84 dagen in het ziekenhuis. 
Uit Engelse bronnen zijn wel brandwondbehandelingen bekend: in de 
Chirurgical Works (1767) van Benjamin Gooch (overl. 1780) en The Naval 
Surgeon (1806) van William TurnbuU (1729-1796) wordt het gebruik van 
warme lijnzaad-of olijfolie gepropageerd. Om het ontstaan van contracturen 
tegen te gaan werd door de eerste het aanleggen van een 'hand machine' 
geadviseerd, een lichte houten spalk met een scharnier voor de bewegingen 
van de pols. De meeste verbrandingen waren 'flash burns' ten gevolge van 
ontbrandende kardoezen. Zij waren en zijn nog steeds beruchte, specifieke 
verwondingen in de strijd ter zee.''" 
Het is misschien het vermelden waard dat tweehonderd jaar geleden nog 
steeds de mening opgang deed dat "ware kneuzingen, door het vporbygaan 
en op een pakken der lugt van kanonkogels" zouden ontstaan. Deze theorie 
was het eerst door Ambroise Pare (1510-1590) geponeerd in zijn 'Discours' 
bij de Dix Livres de la Chirurgie (1563), maar in Turnbull's The Naval 
Surgeon (1806) vindt men haar ook vermeld. Ten Haaff vond het zeer 
twijfelachtig of een verwonding "alleenlyk aan de perzing der lugt is toe te 
schrijven", de grootste kracht van de lucht immers was recht voor het 
aansuizende projectiel.^' 

Sociale gevolgen van de slag bij Doggersbank 

Een aspect dat welhaast vergeten wordt is de sociale verzorging van de 
overledenen van de slag. 

"Gy hebt ons Land voldaan; wie al doet wat hy kan 
Betoont een groote Ziel; Gy zyt een Oorlogman! 
Uw wonden zullen daar van tot getuignis strekken, 

20. .1. Watt. "Problems of Medicine at sea". Maritime Monographs and Reports (1974), 
p. 3-19. 

21. Ten Haaff, Verhandeling, p. 12 en 20. 
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En kunnen: weest gerust, my tot erkentnis wekken. 
Daar 's Burgervaders hart, steeds voor Uw Welzyn gloeit, 
Terwyl hun vreugde allengs by uwe beetring groeit: 
En welk een toevloed, zo van Vriend als Onbekenden, 
Wenscht U door zyn bezoek te troosten in de ellenden." 

Deze strofen uit een anoniem dichtsel Het Gasthuis Te Amsterdam spreekt^^ 
tonen aan dat men wel degelijk erkentelijk was en begreep dat voor de 
gekwetste matrozen iets moest worden gedaan, meer dan de gratificatie van 
1 gouden ducaat die zij kregen van de Admiraliteit. '"t Moet ieder 
Vaderlander in 't harte goed doen, verneemende met welk een yver tot 
behoud onzer Zeehelden gearbeid werdt, niet alleen door onze Heelmees
ters, maar zelfs door de bestvoegende spyzen en verkwikkendste dranken, 
terwyl hun eene overmaate van den edelste Fruiten onzes Lands werd 
toegedient", vermeld een voetnoot by bovengenoemd gedicht. De gekwets
ten werden inderdaad van alle kanten onthaald. Zij mochten zelfs roken in 
het ziekenhuis (pijpen en tabak werden op kosten van de Admiraliteit 
verstrekt). "Dagelyks kwam eene ongelovelyke menigte in't Gasthuis om de 
gekwetsen te zien". Aan dit bezoek werd tenslotte paal en perk gesteld en 
men mocht nog uitsluitend op vertoon van een kaartje de gewonden 
bezoeken. 
Om de overledenen een waardiger begrafenis te bieden dan die in een 
eenvoudige witte kist op het Pesthuiskerkhof werden intekenlijsten neerge-
legd waarop de burgers konden intekenen voor vijf gulden en vijf stuivers. 
Zelfs vrouwen en joden mochten meedoen!" Op 5 September 1781 werd 
door David van Gesscher een "Plan tot ondersteuning der weduwen van 
gesneuvelden" ingediend, in October aangevuld door een "Ontwerp voor 
inschrijving ten behoeve van gekwetsten". Hierin specificeerde hij wie onder 
gekwetste werd verstaan: "Alle dezulke die blykens een schriftelyke verklaa-
ring van den eersten Scheeps-Heelmeester langer dan 3 weken onder 
behandeling zijn geweest". Op 3 december 1781 werd tenslotte "Het 
Vaderlandsche Fonds dienende in 't algemeen tot aenmoediging van 's 
Lands Zeedienst; en in 't byzonder ter ondersteuning der behoeftige 
Weduwen van gesneuvelde Zeevarenden enz. in denzelfden dienst" opge-
richt. Van alle kanten stroomden de bijdragen toe en al spoedig konden de 
eerste sommen gelds aan de weduwen worden uitgekeerd. 
Er was echter nog een clausule in de stichtingsacte, namelijk "dat ook een 
gedeelte van het Fonds moeste worden aangelegt tot aankweekinge van 

22. Het Gasthuis te Amsterdam spreekt (Amsterdam: Borchers, z.j.). Aanwezig in de 
Koninklijke Bibliotheek, Pamflettenverzameling nr. 19689. 

23. Hellinga, "De Amsterdamsche gasthuizen '. 
24. Geciteerd door N.D.B. Habermehl, "De kweekschool voor de zeevaart vanaf de 

oprichting in 1785 tot de 'vernietiging' in 1811", Mededelingen van de Nederlandsche 
Vereniging voor Zeegeschiedenis, 42 (1981), p. 5-40. 
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jonge zeelieden". Dit heeft ertoe geleid dat op 1 december 1784 de opening 
kon worden aangekondigd van een zeevaartschool "waarin zullen worden 
aangenomen eenige jongelingen, binnen de Republiecq gebooren, zonder 
onderscheid van welke christelijke religie derzelve ouders zijn en bij 
voorkeur die van de gesneuvelden in 's Lands dienst".^'' Deze Kweekschool 
voor de Zeevaart te Amsterdam bestaat op heden nog. 

Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid voor de hulp en bijstand van: Mw. Drs. G. van der 
Meer (Kon. Kabinet van Munten. Penningen en Gesneden Stenen te 's Gravenhage), Prof. 
Dr. F. Eulderink (Pathologisch Laboratorium. LIniversitair Medisch Centrum Leiden), de 
Gemeentelijke .Archiefdienst Amsterdam en het Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. 

SUMMARY 

The Naval Battle at Doggersbank 

The outcome of the encounter near Doggersbank (5 August 1781) between 7 Dutch and 7 
British heavily armed men-of-war is remembered as a remarkable Dutch victory. Losses 
however were heavy: 104 dead and 3.39 wounded in the British fleet, 140 dead and 404 
wounded in the Dutch. Dutch medical information on this naval battle is very scarce. 24 
Amputations were performed at sea; only 4 died from tetanus. The wounded were 
transported to the municipal hospital at Amsterdam which was brought in readiness 
hastily. In the Hospital Archives one only finds the names of the victims and the location 
of their wounds; no details about the treatment. Next to fractures, dislocations and 
wounds from bullets and flying wood one encounters severe burns: all typical hazards of 
the war at sea. One sailor with a devastating injury of his upper jaw and face, due to a 
cannonball, survived for 16 years. His deformed skull is on exhibit in the Leyden 
Pathological Institute. 
As a result of the generous financial contributions for the survivors of this naval battle or 
their next of kin a national foundation was created to stimulate interest for the navy. In 
1784 a nautical college was inaugurated which still exists. 




