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Deze vocabulaire betreft met het artilleriewezen en de wapenkamer samenhangende vakter-

men en begrippen, zoals die worden aangetroffen in diverse documenten, journaals etc.
1
 van 

de VOC, aangevuld met enkele algemene militaire begrippen, daterend van vóór 1800. De 

vindplaats van de betreffende term is aangegeven, zodat de onderzoeker zich een beeld kan 

vormen van de context en betekenis van het woordgebruik. Vaktermen die niet in VOC 

bronnen zijn aangetroffen zijn bewust niet in deze lijst opgenomen, vanwege de doelstelling 

een samenhang van begrippen binnen de VOC aan te tonen. Over de frequentie van het 

gebruik van de vaktermen en begrippen is geen indicatie gegeven. Voor de handliggende 

spellingvarianten zijn evenmin apart opgenomen, letters als k en c zijn uitwisselbaar. De 

bronvermelding geeft tevens een tijdindicatie van het woordgebruik. 

 

Uit dit overzicht is te constateren dat het artilleriewezen van de VOC duidelijk één 

vocabulaire had, ondanks de verschillende herkomst van het personeel en dat die vocabulaire 

bovendien, over een langere periode bezien, een grote mate van consistentie had. Begrippen 

die werden gebruikt in de administratie met betrekking tot aanvraag, aanmaak, aankoop, 

inventarisatie, voorraadbeheer en administratie kenden daarbij een grootste mate van 

begripsuniformiteit, om de afstemming van deze processen tussen de VOC in de Republiek en 

de organisatie in het octrooigebied te vergemakkelijken. Met de groei van het artilleriewezen 

ontstond de wens naar een differentiatie van de standaard termen. Dat is in de lijst te zien aan 

de toename van bijzonderheden en bijvoeglijk naamwoorden, die gekoppeld worden aan een 

hoofdbegrip of soortnaam. Deze product-verbijzondering vond het eerst en meest uitgebreid 

plaats bij handvuurwapens en wapenkamergoederen. De termen met betrekking tot het 

artilleriewezen kennen daarentegen een grotere consistentie.  

 

De uniforme vocabulaire was het samenbindend element voor functionarissen, die geen vast 

organisatieverband kenden en verspreid over het Octrooigebied waren gestationeerd. Het feit 

dat grote delen van deze vakvocabulaire zich niet beperkten tot de VOC-organisatie 

vergemakkelijkte een onderlinge uitwisseling van ideeën met andere artilleristen, zeker toen 

Staatse artillerieofficieren vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw een grotere invloed 

kregen op het artilleriewezen van de VOC. Mijn grote dank gaat uit naar Bert Westera voor 

zijn aanvullingen en constructieve opmerkingen op dit werk. Hiermee is het verzamelen van 

woorden en begrippen niet beëindigd: aanvullingen en verbeteringen zijn nodig en welkom. 

 

Contact voor geannoteerde aanvullingen en correcties: John.r.verbeek@kpnplanet.nl 

  

                                                           
1
 Voor woorden en begrippen die in diverse VOC documenten worden gebruikt wordt verwezen naar het  VOC-

glossarium. Verklaring van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben 

op de Verenigde Oostindische Compagnie. Den Haag, 2000 en Mottau, S.A.W., Glossary of terms used in 

official correspondence of the Government of Sri Lanka. Colombo1988. Voor woorden uit de zeevaart wordt 

verwezen naar Koelmans, L., Zeemans Lexicon. Woord en woordbetekenis bij Michiel de Ruyter.Zutphen, 1997 

en voor meer algemene begrippen Van der Sijs, N. (red). (2000). “Wie komt daar aan op die olifant?”, een 

zestiende eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië. Z.p.: Veen en Sterkenburg, P.G.J. van, Een glossarium van 

zeventiende-eeuws Nederlands. Tweede herziene en uitgebreide druk, Groningen, 1977. Voor vaktermen op het 

gebied van de vestingbouw wordt verwezen naar Kamps, P.J.M.; Kerkum, P.C. van; Zee, J. de [red], 

Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. Uitgave Stichting Menno van Coehoorn, 

Utrecht, 1999. 

mailto:John.r.verbeek@kpnplanet.nl
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£Vls.
2
     Pond Vlaams, geldwaarde 

 

4 int pont
3
    kaliberaanduiding voor een musquetton: 4 kogels in het 

pond, resulteert in een bepaalde diameter van de kogel 

 

12 int pont
4
    kaliberaanduiding voor een musket: 12 kogels 

in het pond, resulteert in een bepaalde diameter van de  

kogel 

 

14 kogels in een pont proefs
5
 kaliberaanduiding voor een lichtere kogel. Het doel en 

gebruik daarvan zijn onbekend 

 

16 à 17 kogels in ‘t velt
6
 ook: schieten in ’t velt 16 à 17 pont bals; 

kaliberaanduiding voor lichtere musketkogels voor 

gebruik te velde. Deze zijn kleiner in doorsnede en 

daarom gemakkelijker te laden als de loop van het 

musket door het schieten vervuild raakt 

 

Caliber 30 à 32
7
 kaliberaanduiding voor een snaphaan: 30 à 32 kogels in 

het pond, resulteert in een bepaalde diameter van de 

kogel 

 

Aanbreng 1773
8
 aanduiding van jaar van ontvangst/aankomst van 

bijvoorbeeld buskruit 

 

Aanloop
9
 berenning van een fortificatie vanuit de mars, zonder 

preparatie in de vorm van belegeringswerken 

 

Aanrekening, zonder
10

 goederen zonder waarde die niet op een rekening staan 

vermeld. Andere aanduiding: 'ongetaxeerd' 

 

Aanslagen    1) de punten waar de kogel na het verlaten  

van de monding de grond raakt en weer opspringt. Ook:  

'ricochetten' 

2) aanslagen van de kogel in de ziel van het geschut, zijn  

elliptische diepten, welke de kogel door de schok bij het  

treffen van de zielwand veroorzaakt  

 

Aen steeken
11

 werkwoord: afvuren: 'steekt sijn musquet aen' 

 

Aanstoots
12

 gevechtsaanraking. '…hadden veel aanstoots…' 

                                                           
2 GM 1, 57, missive van 20 oktober 1615. 
3
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13.498. 

4
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13.498. 

5
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 221. 

6 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 221. 
7
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 176. 

8
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 

9
 Coen Bescheiden 1, 407. 

10
 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 

11
 DR 1663, 565. 
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Aantooning
13

 opgave of inventarisatie van het aanwezige. Ook wordt 

gebruikt: 'opnaam' 

 

Aanzetten het achter in de ziel der kanons drijven van de lading, 

zonder lege tussenruimte te laten. Bij te hard aanzetten, 

ging het buskruit gedeeltelijk over tot stof, waardoor het 

in kracht verminderde 

 

Aanzetter
14

 is een steel van grenen- of essenhout met een 

cilindervormige klos van iepenhout, dient om de lading 

van de stukken in de ziel te brengen. Bij het veldgeschut 

en de houwitser bevinden zich de aanzetter- en 

wisserklos aan de beide uiteinden van dezelfde steel tot 

bespoediging van de bediening, terwijl bij mortieren de 

steel van de aanzetter van een damhout voorzien is 

  

Aanzetterklos
15

 cilindervormige klos van iepenhout, gemonteerd aan één 

der uiteinden van de steel van de aanzetter, dient om de 

lading tegen de bodem van de ziel te brengen en aan te 

drukken 

 

Aardwinde krachtwerktuig met verticale spil met handspaken, 

waarmee een kabel wordt opgewonden. Soms in 

combinatie met katrollen gebruikt voor zwaardere lasten 

of een onder een hoek benodigde trekkracht. Zie ook: 

'kaapstander' 

 

Acte van borgtocht
16

 officiële verklaring van borgstelling, die vereist werd 

voor een functie met hoofdelijke aansprakelijkheid 

waarvoor een hoog bedrag borg gesteld moest worden 

 

Adjude
17

 schade, verlies van manschappen, materieel, gebouwen 

etc. 

 

Advans
18

 winst. Aan een nalatige medewerker, of in geval van 

geconstateerde tekorten  werd een schadevergoeding 

opgelegd van 'twee capitalen advans' (winst van 200%). 

Dit was ook het genormeerd winstbedrag bij verkoop van 

artilleriegoederen aan derden. 

  

                                                                                                                                                                                     
12

 DR 1640-1641, 36. 
13

 Realia I. 
14

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7165. 
15

 Witsen (1671) Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. p. 283. 
16

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
17

 GM 9, 152: missive van 30 november 1730. 
18

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
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Afblaesen
19

 werkwoord: (periodiek) afschieten van het geschut dat al 

een tijdlang geladen heeft gestaan; soms wordt de term 

ook gebruikt voor het afgeven van saluutschoten 

 

Afbranden werkwoord: vuurmond afschieten; ook gebruikt als 

'afgebrand' om verbruikt buskruit aan te duiden 

Afbrandinge op de pan
20

 schietoefening met ongeladen musketten en pistolen, 

waarbij alleen kruit in de pan wordt afgestoken, e.e.a. ter 

besparing van buskruit 

 

Affrossen
21

 de vijand 'eens dapper aff te rossen', de vijand een pak 

slaag geven 

 

Afhaalen van ‘t geschut
22

  werkwoord: ontladen van het geschut 

 

Affuit 1) Constructie waarop het geschut geplaatst wordt om het 

gemakkelijk te vervoeren, te richten en af te vuren. Ook 

gespeld als: 'aeffeyt' 

 2) een gemonteerd kanon wordt aangeduid met 'legt in 

zijn affuijt'
23

 (of rampaard) 

 

Affuit, ordinaire
24

 radaffuit, gebruikt op vestingwerken 

 

Affuijt tot mortier
25

 stoel voor een mortier 

 

Affuit bok
26

 affuitmodel ontworpen door ingenieur Ceasar, 1769; 

voldeed niet maar werd gebruikt als affuit voor licht 

veldgeschut van 1 of 2 pond, 25 stuks gemaakt 

 

Affuitlogie
27

 affuitloods, waar de affuiten gedurende een langere 

periode van opslag beschermd tegen weer en wind waren 

opgesteld. De loop lag in dat geval in de buitenlucht op 

zwalpen bij de bedding 

 

Affuytmaker
28

 specialistisch vakman, bekwaam in het bouwen van 

affuiten 

 

Affuyt-planken houten planken, gebruikt voor de zijwangen van affuiten, 

mogelijk ook typebenaming bepaald soort planken, komt 

                                                           
19

 DR 1676, 136. 
20

 François Valentijn, Beschrijving van Amboina…  Tweede deel. Amsterdam, 1724. Reprint, p. 308 
21

 DR 1664, 569. 
22

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7944, scan 243. 
23

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8929. 
24

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7770. 
25

 Nl-HaNA, OWIC, 1.05.01.01, inv.nr. 52: OBP van Brazilië 1637, No. 86: Lijste van de artillerie en ammunitie 

soo door den Commissaris-Generaal over de Artillerie Wilhelm Doncker aen Jacob van Lintsemingh is 

overgelevert op den 22 Junij 1637. 
26

 Realia I. 
27

 DR 1761-1767, 116. 
28

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13.504.  
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voor in de varianten lichte en zware, in Azië wel van jati 

of ijzerhout 

 

Affuijtskist
29

 met deksel afsluitbare houten kist, voorzien van 

draagbomen, dient voor de berging van enkele complete 

patronen bij het gezwindstuk. De affuitskist wordt tijdens 

het transport geplaatst tussen de affuitbenen en in 

vuurstelling schuin achter de vuurmond geplaatst. 

Daarmee is een snelle vuuropening van de eerste schoten 

mogelijk 

 

Affuitswalpen
30

 houten balken van 3 à 4 duim dikte gebruikt voor de 

vervaardiging van affuiten 

 

Afgebesigt
31

 bijvoeglijk naamwoord: versleten door langdurig 

gebruik, opgebruikt 

 

Afhaalen der stukken
32

 werkwoord: ontladen van de kanonnen door verwijderen 

van proppen, kogel en kruitlading 

 

Afsnydingh
33

 1) verkleining van een verdedigingswerk, verkregen door 

binnen het werk een nieuwe muur te bouwen en daarna 

de oude muur af te breken. 

 2) een afsnijding wordt ook wel gebouwd als een deel 

van het vestingwerk tijdens een beleg verloren dreigt te 

gaan, in welk geval de afsnijding na de val van de 

oorspronkelijke muur of bastion het nieuwe front wordt 

 

Aftasten werkwoord: de ziel van een vuurmond met behulp van 

tastijzers controleren op de aanwezigheid van gallen en 

holtes.  Zie ook: 'betasten' 

 

Aftrekker 1) dient voor het ontladen van kanonnen en houwitsers 

en tot het verwijderen van onreinheden, die zich in de 

ziel mochten bevinden (i.c. smeulende kardoesresten). 

De aftrekker is van een steel voorzien en heeft de 

gedaante van een kurkentrekker, bestaande uit twee 

evenwijdig lopende draden, tussen welke zich vaak nog 

een gewone ijzeren schroef bevindt, noodschroef 

genaamd, om daarmee een afgebroken wisser- of 

aanzetterklos uit het stuk te halen. Bij het veldgeschut en 

de houwitsers bevinden de aftrekker en lepel zich aan de 

beide uiteinden van dezelfde steel, om daardoor de 

bediening te bespoedigen en het aantal afzonderlijke 

                                                           
29

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India, digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1186. 
30

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945. 
31 DR 1664, 458. 
32

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945. 
33

 DR 1664, 482. 
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laadgereedschappen te beperken. Wordt naar de vorm 

van het ijzerwerk ook wel 'varkensstaart' genoemd 

 2) onderdeel van een geweer 

 

Ammonitie Huijs
34

 magazijn van oorlogsgoederen (ammonitie van oorlog), 

veelal ook gebruikt voor de opslag van licht geschut, 

draaibassen en mortieren, die niet in de buitenlucht 

kunnen staan 

 

Ammonitiekamer
35

 1) plaats waar ammunitie wordt vervaardigd en bewaard 

2) het organisatie onderdeel dat verantwoordelijk was 

voor inkoop, aanmaak, opslag en beheer van ammunitie 

 

Ammunitiekar
36

 voertuig waarmee een voorraad gebruiksgerede munitie 

voor de gezwindstukken wordt aangevoerd. Het voertuig 

is weer en wind dicht, wordt door een paard getrokken en 

volgt de batterij; te velde geplaatst op enige afstand 

achter de batterij. Ook 'veldkar' genoemd 

 

Ammunitiekist
37

 met een slot afsluitbare, waterdichte kist, voor de berging 

van enkele kardoezen en kartetsen of druiven, geplaatst 

bij de batterijen in verdedigingswerken, om bij een 

verrassingsaanval meteen gebruikt te kunnen worden 

 

Ammunitiewagen
38

 bespannen voertuig waarmee munitie wordt aangevoerd 

naar de batterij in het veld 

 

Anker- en geschutvisser
39

 duikers ingezet voor het bergen van verloren ankers en 

scheepsgeschut 

 

Antimoni crudo
40

 ruwe antimoon, gebruikt in de pyrotechniek 

 

Approvisionnement munitiedotatie per vuurmond 

 

Armade
41

 vloot, scheepsmacht met krijgsvolk
42

 

 

Armegeld
43

 zeker bedrag van een geschutverkoop dat beschikbaar 

wordt gesteld aan de armenkas van de stad Amsterdam 

(geldt ook voor buskruit en andere transacties) 

 

                                                           
34

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8829. 
35

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 308. 
36

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India, digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1186. 
37

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1096, scan 0101. 
38

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945, scan 437. 
39

 Böesken (1973) Dagregister en brieven van Zacharias Wagenaer 1662-1666. Balangrike Kaapse Dokumente 

deel II, p. 307. 
40

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
41 DR 1664, 582. 
42

 Galjaard e.a. (2007) Gouverneur Van Imhoff op dienstreis. p. 318. 
43

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7159. 
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Arrière guarde
44

 achterhoede 

 

Arsenaal
45

 wapenmagazijn 

 

Arthillerije aanduiding voor het geheel der goederen voor de dienst 

bij de artillerie 

 

Arthillerij bediende
46

 handlanger van de artillerie 

 

Artillerieboek
47

 administratie van het artilleriewezen: speciaal gericht op 

de voorraad artilleriegoederen en mutaties daarop, 

vastgelegd met verwijzing naar de orders. Wordt 

periodiek, eens per drie maanden, afgesloten en heropend 

 

Artilleriedienst
48

 werkzaamheden die verbonden zijn aan de rang en 

functie die betrokkene bij de Artillerie vervulde 

 

Arthillerijgoederen
49

 alle goederen behorend tot het artilleriewezen 

 

Artillerij huys gebouw waar vuurwapens en geschut en ammunitie 

worden bewaard 

 

Artillerieloods gebouw voor de opslag van affuiten, ter bescherming 

tegen weer en wind; de gedemonteerde geschutlopen 

bevinden zich bij de bedding op zwalpen. Ook: 

'affuitlogie' 

 

Artillerij maguasijn
50

 gebouw voor de opslag van artilleriegoederen 

 

Artillerieweesen
51

 al wat tot de artillerie behoort: 'opnaam van het 

artillerieweesen', ook aangeduid met de term 'Arthillerije' 

 

Artillerie Winkel
52

 artillerie werkplaats voor de vervaardiging van affuiten, 

laadgereedschappen etc. 

 

Asarm
53

 uiteinde van een wielas 

 

Asbalk
54

 houten balk die de wielas van een affuit vormt 

 

Asta oud-Indische lengtemaat van ca. 48 cm 

                                                           
44

 DR 1640-1641, 172. 
45

 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1919. 
46

 Realia. 
47

 GM 13, 407: missive van 31 december 1759. 
48

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599, scan 0268. 
49

 GM 13, 31: missive van 31 december 1756. 
50 GM 9, 467, missive van 31 maart 1733. 
51

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7770. 
52

 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1920. 
53

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1220. 
54

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945. 
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Aurum Pigmentum
55

 vergif waarmee de Chinezen in 1740 het drinkwater van 

Batavia hadden willen vergiftigen; hiervan werden in de 

huizen van de Chinezen enige balen aangetroffen 

 

Auxillaire troupen
56

 (inlandse) hulptroepen 

 

Avant guarde
57

 voorhoede 

 

Baas cruijtmaker
58

 manager van de kruitmolen 

 

Baas wapenkamer
59

 manager van de wapenkamer 

 

Bacalayen
60

 werkwoord: vechten (bakkeleien, afgeleid van Maleis 

berkelahi) 

 

Backeleysprauw
61

 oorlogsprauw 

 

Baert gietrand op de naad, voorkomend op massieve en holle 

projectielen, die zijn vervaardigd met gietvormen in twee 

delen 

 

Bahar
62

 gewichtseenheid van 480 pond, te Coromandel in 

gebruik voor de aanduiding van die hoeveelheid salpeter 

 

Bajonet, dichte
63

 plugbajonet, wordt voor gebruik in de monding van de 

geweerloop, waardoor er met opgeplante bajonet niet 

geschoten kan worden  

 

Bajonet, driekante
64

 bajonet met een driekantige kling 

 

Bajonet, holle
65

 ringbajonet, wordt om het uiteinde van de geweerloop 

bevestigd, waardoor met opgeplante bajonet het geweer 

afgevuurd kan wordem 

 

Bajonet, platte
66

 bajonet met een platte kling 

                                                           
55

 Omstandig en allernaeuwkeurigst verhaal van den oorsprong, begin, voortgang en gelukkige ontdekkinge van 

het vervloekt en schelms verraadt, gesmeedt tegen de Ed. Oostindische Compagnie ende alle Europeanen, door 

de Chineesen, zoo in de stadt Batavia, als in de bovenlanden zich onthoudende, mitsgaders het ombrengen van 

meer dan tienduyzent Chineesen daarop gevolgt, behelzende een Dagverhaal, van omtrent twee maenden tijts, 

beginnende met den 26 September 1740 en vervolgens door een zeer aanzienlijk heer met de laetste retour-

schepen overgezonden. Te Utrecht, bij Johannes Evelt, p. 14. 
56

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4472. 
57

 DR 1640-1641, 172. 
58

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8919. 
59

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
60

 DR 1664, 403. 
61

 DR 1659, 16. 
62

 GM 9, 535: missive van 22 december 1733. 
63

 GM 9, 122: missive van 17 oktober 1730. 
64

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
65

 GM 9, 122: missive van 17 oktober 1730.  
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Bajonetsscheede
67

 schede voor het veilig dragen van een bajonet aan een 

riem 

 

Bakstalie takel om een rolpaard zijdelings te richten 

 

Bal kanonskogel 

 

Ballast
68

 gewicht om schip in het water te trimmen 

 

Ballast, gegoten ijsere
69

 ballastblokken vervaardigd van oud ijzeren geschut; door 

hun vormgeving en afmetingen zijn de ballastblokken 

beter te hanteren dan oude kanonnen 

 

Ballastmandje
70

 manden die aan boord worden gebruikt voor ballast die 

uit kleinere stenen bestaat 

 

Bals
71

 methode van kaliberaanduiding, bv. 'draaijstuck à 2 pond 

bals'. Ook: 'kloots'
72

 

 

Balschoot kanonschot 

 

Bamboese schrootkoker
73

 gezaagd bamboesegment, waarin ijzerschroot wordt 

geladen; komen bij de VOC onder meer voor in de 

kalibers 12, 8 en 4 pond 

 

Bandas werkje
74

 kleine vierkante versterking met een bezetting van 1 

korporaal, 1 bosschieter en 4 à 5 soldaten, bewapend met 

enkele stukken geschut (Ambonse oorlogen) 

 

Bandelier
75

 lederen schouderriem, waaraan de kruitkokers, kruitfles 

en ring voor de voorraad lont zijn bevestigd; de houwer 

of degen is gewoonlijk aan een andere schouderriem 

bevestigd aan een port epée 

 

                                                                                                                                                                                     
66

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
67

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4498. 
68

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8929. 
69

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4596: Generale jaarlijksche staaten 1771. 
70

 Omstandig en allernaeuwkeurigst verhaal van den oorsprong, begin, voortgang en gelukkige ontdekkinge van 

het vervloekt en schelms verraadt, gesmeedt tegen de Ed. Oostindische Compagnie ende alle Europeanen, door 

de Chineesen, zoo in de stadt Batavia, als in de bovenlanden zich onthoudende, mitsgaders het ombrengen van 

meer dan tienduyzent Chineesen daarop gevolgt, behelzende een Dagverhaal, van omtrent twee maenden tijts, 

beginnende met den 26 September 1740 en vervolgens door een zeer aanzienlijk heer met de laetste retour-

schepen overgezonden. Te Utrecht, bij Johannes Evelt, p. 17. 
71

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 174. 
72

 DR 1661, 484. 
73

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1220. 
74

 DR 1663, 270. 
75

 Coen Bescheiden 1, 45. 



11 
 

Bandelier met haak
76

 lederen schouderriem waaraan een snaphaan kan worden 

bevestigd, in gebruik bij de bereden dragonders 

  

Bandelier met kruijtmaten
77

 lederen schouderriem met daaraan bevestigde 

kruitkokers, de zgn. apostelen, elk met de hoeveelheid 

buskruit voor één schot 

 

Bandelier van 12 tot musquet
78

 lederen schouderriem met twaalf kruitmaten of apostelen 

voor musketiers 

 

Bandeliersmaten
79

 aan lederen schouderriem hangende afsluitbare 

kruitkokers of -maten 

 

Bank
80

 verhoging in de zielwand in de vorm van een bult of 

rand; deze worden gewoonlijk als nabewerking door 

uitboren verwijderd. Als dat niet kan wordt 

noodgedwongen een passende kogel van kleiner kaliber 

gebruikt. Ook aangeduid als 'balck'. Zie verder: 'kuijl' 

 

Barbarisch koper koper uit Marokko, minder goed geraffineerd dan 

Europees koper 

 

Baricade
81

 vluchtig verdedigingswerk ter afsluiting van een acces of 

weg 

 

Barrière van palissades
82

 afsluiting van aaneenstaande verticale palissades 

 

Barrièrremuur
83

 afsluitingsmuur 

 

Bas  klein kaliber bronzen of ijzeren vuurmond, veelal met 

een kaliber van ½, ¾, 1 en 2 pond, zelden 3 pond, eerst 

als achterlader, later als rechtlopende voorlader 

uitgevoerd. Het kaliber van de kleinste bassen wordt wel 

in 'loot' aangeduid 

 

Baskogel
84

 ijzeren of loden kogel met een kaliber van ½, ¾, 1 en 2 

pond, specifiek bestemd om te worden verschoten met 

draaibassen van die kalibers 

 

Bastaert affuijt soort belegeringsaffuit met kleine massieve raden 
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Bataille
85

 hoofdmacht. Het woord bataille wordt later vooral 

gebruikt in de betekenis van veldslag 

 

Batterij
86

 opstellingsplaats van een aantal stukken geschut; soms 

uitgevoerd als afzonderlijk klein verdedigingswerk 

 

Batterije, houten
87

 belegeringsbatterij met schootvrije houten blinden 

 

Bebolwerkt
88

 versterkt, letterlijk van bolwerken voorzien 

 

Bedding
89

 ook bed, zwaar houten of stenen platform waarop het 

geschut wordt opgesteld, meervoud: 'beddings' 

 

Bedorven en stinkend buskruit
90

 door bederf onbruikbaar buskruit, dat een kenmerkende 

geur heeft 

 

Beeltsnijder
91

 ambachtsman die het sierwerk en het wapen op de 

gietvorm van een kanon aanbrengt 

 

Bekerwijs
92

 vuurmond met bekervormige kruitkamer 

 

Belegen kruijt buskruit dat door lange opslag een deel van zijn kracht 

heeft verloren 

  

Beijlmanstas
93

 lederen tas waarmee het scherp van de bijl van een 

pionier werd gedekt, bij wijze van schede 

 

Benaaid losse objecten, of droge substantie (poeder, verfstof), die 

in een stuk stof, bijvoorbeeld zeildoek, zijn genaaid om 

bij transport of opslag een hanteerbare vorm te hebben; 

het gaat om relatief beperkte volumes, die zo bijeen 

gehouden worden. Zie ook: ingenaaid en omnaaid 

 

Beneden geschut
94

 het geschut dat benedendeks op een schip staat opgesteld 

 

Berder
95

 plank. Ook: 'berd' 

 

Berend
96

 voltooid deelwoord van berennen; een verdedigingswerk 

veroveren door er van alle kanten plotseling op aan te 

rennen 
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Berkendaa
97

 inlandse roerschutters in Bengalen. mv. 'berkendaazen' 

 

Berooken
98

 werkwoord: zuiveren van een vertrek door rook 

waarvoor oud, belegen krachteloos buskruit voor wordt 

verbrand. Geheel bedorven buskruit werd voor dit doel 

niet geschikt geacht. Term: 'het berooken van het 

hospitaal' 

 

Beschansinghe
99

 fortificatie in de vorm van een schanswerk 

 

Beschieten werkwoord: beproeven van een vuurmond door er 

proefschoten mee af te vuren 

 

Beset schietgat
100

 schietgat van een kanon voorzien. Ook: 'gemonteerd' 

 

Beslag tot affuijten
101

 ijzerwerk van affuiten 

 

Beslag tot wielen
102

 ijzerwerk op het loopvlak van affuitwielen, bestaande uit 

banden die met spijkers zijn vastgezet 

 

Beslagen affuit
103

 affuit met raden, beide voorzien van ijzerbeslag 

 

Beslagen mortierstoel
104

 van ijzerbeslag voorziene houten affuit of onderstel ten 

behoeve van een mortier 

 

Best grof kruit
105

 kwaliteitsaanduiding voor grof buskruit, bestemd voor 

artillerie 

 

Betasten
106

 met behulp van een tasthaak onderzoeken op de 

aanwezigheid van putten en gallen in de ziel: 'de stucken  

zijn betast geworden..' 

 

Beugel
107

 onderdeel van snaphaan, geweer, pistool, karabijn 

 

Beursvaatje
108

 klein vaatje met een inhoud van 25 of 50 pond, bestemd 

voor de opslag van los buskruit dat wordt gebruikt voor 
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bijvoorbeeld mortieren of het vullen van granaten en 

bommen. Aan de bovenzijde is het vaatje afgesloten met 

een flexibele lederen flap. De hoepen zijn van koper om 

vonkvorming te voorkomen 

 

Bezetteling
109

 soldaten die gelegerd zijn in een kleine fortificatie, 

kleiner dan garnizoen 

 

Bijbel
110

 houten beslagen bijbel met ijzeren zwengel: instrument 

om vuurpijlen mee te vervaardigen (nb term nog niet 

aangetroffen in enig VOC document); gebruikt in 

samenhang met de koperen vuurpijlvorm (term wel 

aangetroffen in VOC documenten) 

 

Bijzet toevoeging van koper of tin aan een ovenlading metaal 

(geschutbrons), die bestaat uit om te smelten oude 

vuurmonden. 

 

Bijsonders
111

 'niet veel bijsonders', aanduiding voor een categorie 

geschut, die niet goed is en uiteenloopt in wat later wordt 

aangeduid als 'reparabel' en 'defect/onbekwaam' 

 

Binnenschoots
112

 binnen schootsafstand 

 

Binnenslijns
113

 in de administratie opgenomen geschut of voortlopende 

met nadere aanduiding van status (bv. uitgeleend) of 

verblijfplaats (bv. op een vaartuig) 

 

Blaas
114

 urineblaas van varken, koe of paard, gebruikt voor de 

opslag van vooral stroperige vloeistoffen en de 

waterdichte opslag van buskruit. Kan in de laatste functie 

meermalen worden gebruikt. Aanduiding: ‘blasen 

buskruyt’, geeft ook een zekere hoeveelheid aan 

 

Blaes-balk blaasbalg 

Blasen
115

 schieten. 'd’onse bliesen er altemet ook een kogel in' 

 

Blauwe boonen
116

 kogels. 'gonsdense het terstond van een menigte blauwe 

boonen' 
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Blazoenering koningswapen, staatswapen, familiewapen of monogram 

van de organisatie, als eigendomskenmerk aangebracht 

op de loop van geschut 

 

Blikkedoos
117

 kartets, bestaande uit een afgesloten plaatijzeren koker, 

die is gevuld met loden of ijzeren kartetskogels 

 

Blikken drinkensflessen
118

 veldflessen 

 

Blind schot
119

 schot afgevuurd zonder het kanon precies te richten, 

bijvoorbeeld snelvuur op korte afstand 

 

Blinde
120

 houten schot, zo mogelijk schotvrij, dat zichtdekking 

biedt aan personeel 

 

Blindering zichtdekking, zo mogelijk schotvrij 

Block mortier
121

 handmortier, gemonteerd op een houten blok 

 

Blokwielen
122

 tot affuiten: massieve houten raden, in tegenstelling tot 

spaakwielen 

 

Bloot
123

 'bloote houwers', getrokken houwers, in de hand gereed 

tot gebruik; woord veelal gebruikt voor blanke wapens 

die voor gebruik uit een schede moeten worden 

getrokken; ook 'bloote krits in de vuijst'
124

 Echter een 

getrokken handvuurwapen wordt nooit aangeduid met de 

term bloot, dus bv. bloot pistool 

 

Bock
125

 verplaatsbaar hijswerktuig, bestaande uit drie houten 

benen, een hijsblok en een winde, gebruikt voor het 

monteren en demonteren van geschutlopen op affuiten 

 

Bockshorens
126

 of oor-yzers, ijzeren uitsteeksels, die aan de buitenkant 

van de zijwangen van rolpaarden zijn gemonteerd om 

deze gemakkelijker met hefbomen te kunnen verplaatsen  

 

Bodem
127

 1) achterste deel van een loop, sluiting van de ziel 

 2) basisplank van een rolpaard 
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Bodemstuk
128

 achterste deel van de loop van een kanon, met 

uitzondering van de cascabel, ook aangeduid met 

broek(stuk), of eerste broek 

 

Boegseerder
129

 roeivaartuigen om zeilschepen te trekken bij aankomst 

op of vertrek van de rede. Dit is een herendienst 

 

Boek
130

 hoeveelheidsaanduiding voor cardoespapier 

  

Boeserock
131

 pasmunt met geringe waarde, vervaardigd van een 

legering van tin en lood of van metaal van oud bronzen 

geschut, boeserocken worden op Java ook wel pitjes 

genoemd 

 

Bom hol, gietijzeren projectiel, met buis- en laadgat, soms 

voorzien van oren tot het plaatsen van bomhaken om 

door twee man te worden gedragen. Bommen worden 

geworpen uit mortieren met een kaliber vanaf mortier 

Rooijaal. Bij de Staatse artillerie wordt het kaliber van de 

bommen gewoonlijk uitgedrukt in ponden steen; bij de 

VOC in duimen 

 

Bombardeergaljoot
132

 klein specialistisch zeilvaartuig, ingericht voor één of 

twee zeemortieren ten behoeve van het uitvoeren van 

kustbombardementen 

 

Bombardier
133

 artilleriesoldaat, gespecialiseerd in het bedienen van 

houwitsers en mortieren, ook rangaanduiding 

 

Bombardiersquadrant
134

 koperen richtmiddel voor mortieren, waarmee de 

elevatiehoek van de mortier kan worden afgelezen 

 

Bombuijs
135

 buis voor de ontsteking van bommen, vervaardigd van 

berkenhout; complete aanduiding bijvoorbeeld: 

'bombenbuijs à 6 dm calib:'
136

. Ook gespeld: 

'Bombebuijs'
137

  

 

Bomkist
138

 houten kist met deksel, afgesloten met slot en sleutel tot 

het bergen van de gebruiksgerede bommen op het bastion 

etc. 
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Boogpijl
139

 pijl die met een handboog wordt verschoten (ter 

onderscheid van een vuurpijl) 

 

Boog schoot ook wel opzetschoot genoemd; schot met een kanon dat 

boven de horizontale linie gesteld is; ook wel de 

aanduiding van de schootsafstand die op die manier 

wordt bereikt 

 

Boorhuis
140

 inrichting voor de inwendige afwerking van geschut door 

boren en reinigen van de ziel en het zundgat en 

uitwendige afwerking 

 

Boorstweren borstwering, beschermend aard-, muur- of paalwerk 

waarachter een strijder (gedeeltelijk) gedekt kan staan, 

om aan het gevecht deel te nemen. 

 

Bootsgezellen van het 

legergeschut matrozen, ingezet voor het vervoeren van het geschut op 

het land 

 

Bordpapier
141

 karton 

 

Boring
142

 diameter van de ziel 

 

Borstweringhe
143

 borstwering, dekking waarachter men tot de borsthoogte 

is gedekt, zodat er overheen gevuurd kan worden. Een 

borstwering kan op een muur worden aangebracht of als 

barricade of veldfortificatie opgericht 

 

Bos 1) volume aanduiding van een gebundelde hoeveelheid 

lont met een gewicht van 50 pond,  

2) hoeveelheidsaanduiding van kurk  

3) hoeveelheidsaanduiding van losse en vaste papieren 

patronen
144

 

 

Boschplamken
145

 gezaagde planken vervaardigd van lokaal verkregen 

hout, als inferieur gezien voor de scheepsbouw 

 

Bouchstucken
146

 kanon van middelzwaar of zwaarder kaliber aan boord 

van schepen, veelal paarsgewijs,  op de bak opgesteld om 

in de vaarrichting te kunnen vuren. Is niet perse gelijk 
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aan een jaagstuk, dat een grotere looplengte heeft en 

bedoeld is om op grotere afstand te vuren 

 

Bout, ijsere lang scherp. Ook: boutkogel, 'gegoote bout'
147

 Kwamen 

voor in de kalibers 24, 18, 12, 6 en 1 £ 

Bout, metalen
148

 bronzen wig waarmee de losse kamer in het achterstuk 

van een kamerbas (niche) wordt vastgezet. De bout is 

met een ijzeren kettinkje verbonden aan het achterstuk 

 

Boutkogel lang scherp. Ook: ijzeren  bout 

Boutstuckjen met spie
149

 bronzen bas met losse kamers, die door middel van een 

bronzen spie worden vastgezet. Zie ook: 'metalen bout' 

 

Brandemmer, leere
150

 van leer vervaardigde emmer, gebruikt voor het blussen 

van brand 

Branden
151

 van het Compagniesbrandmerk voorzien, bv. 

geweerkolven, pakkisten etc. 

Brandtjoncquen
152

 Chinese jonken, ingericht en gebruikt als branders 

Brandkogel
153

 brandstichtend projectiel, geworpen met mortieren van 

zwaar kaliber (brandkogels tot mortieren) en houwitsers 

(brandkogels tot houwitzers) 

Brandpijp, houten houten buis voor gebruik in bommen en granaten. Ook: 

brantreur 

Brantreur(en) houten buizen, gedraaid van goed, hard, taai hout. Ook: 

'houten brandpijp' 

Brantstoff
154

 buskruit 

 

Brandvloer
155

 brandvrije vloer van steen, toegepast in kruithuizen en 

kruittorens 

 

Briefdrager ordonnans 
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Brockelingties, kopere
156

 onregelmatige brokjes koper, afsnijdsels, geutresten etc. 

afkomstig uit de geschutgieterij, feitelijk koperschroot 

 

Broek achterste deel van de loop van een kanon, met 

uitzondering van de cascabel, ook aangeduid met  

bodemstuk, broekstuk, of eerste broek 

 

Broekband
157

 hoogste band om de broek 

Broeking, broekings (mv)
158

 zwaar touwwerk, dat langs het achterstuk van het kanon 

loopt en met de scheepsboord is verbonden, tot remming 

van de terugloop bij het vuren 

Broek kalf dwars verbindingshout tussen de wangen van een affuit 

ter hoogte van de broek van de vuurmond 

 

Broekzwaarte zwaarte (neerwaartse druk) van het achterstuk van een 

kanon 

Bros
159

 bijvoeglijk naamwoord bij specie, waarmee wordt 

aangegeven dat het metaal licht breekbaar of brokkelend 

is: 'brosse specie' 

 

Bruijkbaar
160

 bijvoeglijk naamwoord: ter aanduiding van staat van het 

geschut. Zie ook: 'onbruijkbaar' en 'reparabel' 

 

Brussels zand
161

 vormzand voor klein gietwerk, wordt vervoerd in vaten 

 

Buffelsdoornen
162

 doornstruik gebruikt voor versperringen van taluds en 

bermen van verdedigingswerken, Acacia tomentosa Java 

 

Buffelsen kolder
163

 harnas of beschermende overjas van buffelleer 

 

Buis 1) gedraaide holle buis van goed, hard en taai hout, 

bestemd voor het ontsteken van bommen en granaten met 

een variabele vertraging (brandduur). Ook: 'brantreur' 

 Komen voor als ongevuld of ledig en geprepareerd (van 

sas voorzien) 

 2) vuurmond (buys-mv. buysen)
164

  

 

Buijs tot spiegelgranaten  houten buis voor de ontsteking van  kleine granaten, die  
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van 5 en 6 pond
165

  met behulp van een mortier worden geworpen, of die 

deel uitmaken van een brandprojectiel ('carcas') 

 

Buistrekker
166

 instrument om een ingeslagen houten buis veilig uit een 

granaat of bom te kunnen verwijderen; ook aangeduid 

met 'schroef' 

 

Buijten trecken
167

 een uitval doen. Ook: 'uijttoght' 

 

Buijtenwacht
168

 vooruitgeschoven wachtpost 

 

Bus
169

 onderdeel van een bajonet: ijzeren ring waarmee bajonet 

om de loop van het geweer wordt bevestigd 

 

Buskruyt Spellingsvarianten: 'boscruyt'
170

, 'bospoeder'
171

 en 

'buspoeder'
172

 

Buskruijt, extra fijn
173

 zeer fijn buskruit, gebruikt als pankruit en tot vulling van 

'gezwindpijpjes' 

 

Buskruyt, fijn
174

 buskruit dat gebruikt wordt voor handwapens en de 

ontsteking van geschut ('pankruit') 

 

Buskruyt, grof
175

 buskruit voor artillerie 

 

Buskruit, grof Bengaals
176

 grof artilleriebuskruit, vervaardigd in Bengalen 

  

Buskruit, nieuw nieuw gemaakt buskruit, vervaardigd van salpeter, 

zwavel en houtskool 

 

Buskruit, oud oud buskruit, opnieuw vermalen en vermengd met extra 

salpeter 

 

Buskruit, uitkomend
177

 buskruit dat met de schepen uit Patria is aangevoerd 

Buskruit, verouderd
178

 buskruit dat door langdurige opslag zijn kracht verloren 

heeft 
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Buskruitmaat koperen of houten vat, waarin een zekere hoeveelheid 

buskruit kan 

Buscrutmaecker buskruitmaker, vakman die buskruit vervaardigt 

Buskruitmolen molen waar de componenten salpeter, zwavel en 

houtskool worden dooreengemengd tot buskruit. 

Aandrijving: waterkracht, of spilgang met een paard. 

Proces: stampers in bronzen mortieren, bronzen of stenen 

molenstenen en rollers 

 

Busschieter
179

 kanonnier. Spellingsvariant: 'bosschieter' 

Buiten caliber
180

 aanduiding van kogels die wegens hun afmetingen zijn 

afgekeurd, zonder nadere specificatie van te groot of te 

klein 

Buyten vasticheden buitenwerken rond een groter vestingwerk 

CC
181

 gecommitteerden 

Caijerlont
182

 lont vervaardigd van cocosvezel 

Caierprop
183

 prop van caiertouw 

Caliber 1) middellijn van de mond van de vuurmond en van de 

kogel die daaruit geschoten wordt (de grootte der 

calibers)
184

 

 2) lengte van de loop aangeduid in kalibers: bv. '22 

caliber' is een lengte van 22 maal het kaliber
185

 

 

Calibereeren
186

 1) het kaliber van een vuurmond bepalen met behulp van 

'talstok' en 'kogelmallen' 

 2) bijvoeglijk naamwoord om de aard van kogels aan te 

duiden, in de betekenis van qua diameter/gewicht passen 

bij het kaliber: 'behoorlijk calibrerende'
187

 

 

Caliberstok
188

 meetstok waarop de grootte van de middellijn van 

stenen, ijzeren en loden kogels met hun corresponderend 

gewicht staan aangegeven. Ook: 'talstok' 
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Ind Camer
189

 (in de kamer) in combinatie met een kanon van 8 of 12 

pond: opstelling aan boord in de 'constapelskamer', als 

'retraitestuk'  

 

Camerbas, metale
190

 bronzen achterlaad draaibas met losse bronzen kamers, 

bij de VOC in de kalibers van 3, 2, 1, ¾ en ½ pond (de 

laatste twee ook aangeduid met respectievelijk 24 en 18 

loot. Per kanon waren in de 18
e
 eeuw gewoonlijk drie 

kamers beschikbaar 

 

Canaster
191

 mand of korf van gevlochten riet voor transport van o.a. 

specerijen; gevuld met aarde gebruikt voor de bouw van 

geïmproviseerde verstekingen 

Canon
192

 vlakbaanvuurmond 

Zoo ver het canon bereykt
193

 rompdeel onder de lijn die de kanonnen vormen 

('…schepen …te laten calfaten of braauwen, de naden 

zoo ver het canon bereykt') 

Canonbedding
194

 houten of stenen plateau voor de opstelling van een 

kanon 

 

Canonbeugel
195

 betekenis onbekend 

Canonboor
196

 boor om het zundgat vrij te maken 

Canonhuijsje, houtte
197

 houten constructie ter bescherming van het geschut tegen 

weersinvloeden 

 

Canonier bediener van het geschut, functie. Ook: 'busschieter' 

Canonniershouwer korte sabel van een bepaald model ter bewapening van 

kanonniers 

Canonklap, zeildoeksche
198

 zeildoekse, waterdichte overkapping van de broek van 

een kanon, ter bescherming van de geladen vuurmond 

tegen via het zundgat indringend vocht 
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Canonkogel arduijne van 3 dm
199

 kogel van arduijnse steen, met een kaliber of doorsnede 

van 3 duim 

 

Canonlepel koperen lepel, bevestigd aan het uiteinde van een houten 

staf, gebruikt voor het laden van een kanon met los 

buskruit, zonder gebruikmaking van een kardoes. 

Bestonden bij de VOC voor de kalibers van 24, 18, 12, 8, 

6 en 4 pond. Ook: 'kopere schutlepel'
200

 

 

Canonlepel met verkensstaart
201

 combinatiewerktuig van een lepel en een worm 

respectievelijk bevestigd op de beide uiteinden van een 

houten stok. De varkensstaart of worm wordt gebruikt 

voor het verwijderen van na het schot in de vuurmond 

achtergebleven smeulende resten van de kardoes of prop 

 

Canonnade
202

 beschieting met kanonnen 

 

Canonquadrant, kopere
203

 richtmiddel voor het instellen van de elevatie van een 

kanon 

 

Canons van positie
204

 vestinggeschut 

 

Canontalstock
205

 meetinstrument om aan de hand van de doorsnede van de 

kogel het kaliber en projectielgewicht te bepalen. Zie: 

'talstok' 

 

Canonverbusser
206

 specialistisch ambachtsman die zundgaten verbust 

(repareert) 

 

Canonwagen vierwielige wagen voor het transport van kanonlopen 

 

Canonwisser
207

 zie: wisser 

 

Capel houten dakje dat wordt aangebracht boven het door een 

deklood afgesloten zundgat van een geladen vuurmond, 

die in die toestand gedurende langere tijd in stelling staat. 

De capel wordt met een lederen riem vastgezet 

 

Carbijn, fijn enkelde
208

 fijn uitgevoerde enkelloops karabijn, bestemd voor 

officieren of te dienen als geschenk 
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Carbijn, ruijters
209

 karabijn, speciaal bestemd voor gebruik door ruiterij. 

ook: carbijn gemeene ruijters
210

 

 

Carbijn met uitgekapte loop
211

 karabijn iin speciale uitvoering, bedoeld als 

representatief geschenk. Door het lichtere gewicht is dit 

wapen geschikt voor gebruik als jachtwapen 

 

Carbijn, vergulde
212

 karabijn in speciale uitvoering met vergulde loop, 

bedoeld als representatief geschenk 

 

Carbijn voor canonniers met 

bajonet
213

 karabijn in speciale uitvoering voor kanoniers, voorzien 

van een bajonet 

 

Carabijn
214

 kort handvuurwapen speciaal bestemd voor gebruik door 

de ruiterij, korter van loop dan een roer, langer dan een 

pistool, vaak aan een riem om het lijf bevestigd 

 

Carbijnsriem, ruijters met over de schouder gaande draagriem voor beredenen, 

geel koperen gespen
215

 waaraan een haak tot bevestiging van de karabijn is 

gemaakt 

 

Carbijnsteen
216

 vuursteen van specifiek formaat en uitvoering, gebruikt 

voor de vuursteensloten van karabijnen 

 

Carcas
217

 ijzeren geraamte van een brand- of lichtprojectiel, die uit 

een mortier wordt geworpen 

 

Cardoes omhulsel van papier, perkament, linnen of zijde, waarin 

de lading kruit voor een vuurwapen wordt gedaan; ook 

het omhulsel zelf inclusiefde zich daarin bevindende 

kruitlading wordt aangeduid met het woord kardoes. 

 Bij de VOC komen linnen kardoezen voor in de kalibers 

12, 8, 4, 3, ¾ pond
218

 

 

Cardoes met scherp
219

 'gevulde cardoes met aangebonden scherp'
220

 = patroon; 

ook: 'scherpe cardoes' 
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Cardoes zonder scherp
221

 gevulde kardoes zonder aangebonden projectiel; ook: 

'losse cardoes' 

 

Cardoesgaren
222

 soort garen, gebruikt bij het ineennaaien van linnen 

kardoezen 

 

Cardoeshout houten ronde stok van bepaalde afmetingen, die wordt 

gebruikt voor het maken van (papieren) kardoezen. Zie 

ook: 'cardoesrolder' 

 

Cardoeshuiden schapenvachten, gebruikt voor het maken van kardoezen 

voor ijzeren geschut omdat daarin veel gallen voorkomen 

 

Cardoeskisje
223

 door C.W. Sesseler in 1777 ontworpen houten kistjes 

voor de veilige opvoer van patronen aan boord van VOC 

schepen 

 

Cardoeskist
224

 sterke houten kist met schuine deksel, slot en sleutel en 

de nodige pressening, om op de vestingwal te plaatsen. 

Bevat enkele gevulde kardoezen voor direct gebruik; 

soms ook 'kruitkist' genoemd
225

 of 'cardoeskist met 

vakken' 

 

Cardoeskoker met een deksel afsluitbare houten of koperen container, 

waarin één kadoes is verpakt, dient voor de vonkvrije 

aanvoer van kardoezen naar de vuurmonden. 

 Houten kardoeskokers bestonden voor de kalibers 24, 18, 

10, 8, 6, 4, 3 en 2 pond
226

 

 

Cardoeslinnen
227

 fijn geweven linnen stof, gebruikt voor de vervaardiging 

van kardoezen 

 

Cardoeslijm lijm waarmee papieren kardoezen in elkaar worden gezet 

 

Cardoesnaald  ijzeren naald, die wordt gebruikt voor het 

naaien/ineenzetten van linnen kardoezen 

 

Cardoespapier grove papiersoort, die wordt gebruikt voor het maken 

van kardoezen voor kanonnen 

Cardoespapier, kleen
228

 klein formaat kardoespapier, gebruikt voor de 

vervaardiging van kardoezen voor klein kaliber 

kanonnen, zoals bassen 
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Cardoesrolder houten ronde stok van bepaalde afmetingen, die wordt 

gebruikt voor het maken van (papieren) kardoezen. Zie 

ook 'cardoeshout' 

 

Cardoes sak, linnen
229

 ⁓ van 12 pond; aanduiding van een lege linnen 

kardoeszak van een bepaald kaliber 

 

Cardoesschaar
230

 ijzeren schaar die wordt gebruikt voor het knippen van 

kardoeslinnen of kardoespapier om kardoezen te 

vervaardigen 

 

Cardoesstok(je)
231

 houten vorm waarover een kardoes wordt gevormd; ook 

wel 'cardoeshout' 

 

Carronnade korte ijzeren scheepsvuurmond, uitgevonden door de 

Engelsman Lascogne en geproduceerd door de Schotse 

firma Carron te Falkirk. Later worden ook exemplaren 

van brons vervaardigd. De Carronade heeft een grote 

uitwerking, maar een bijzonder korte schootsafstand. 

Door de korte lengte en de bijzondere constructie van de 

affuit kan de Carronnade door een gering aantal 

manschappen worden bediend 

 

Casamadt stucken
232

 kanonnen die waren opgesteld in een kazemat 

(geschutkelder in een vestingwerk) 

 

Casematgat
233

 schietgat van een kazemat 

 

 

Casimatskelder
234

 kazemat of geschutkelder van een vestingwerk, waarin 

geschut staat opgesteld. Zie ook: 'Casematgat'
235

 

 

Chau
236

 groot Chinees oorlogsschip 

 

Chergen
237

 salvo’s musketvuur. Ook: 'Cherges musquetterije'
238

 

 

Chergeren
239

 werkwoord: chergeren van musquets, musketten afvuren 
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Cleijn geschut
240

 groepsaanduiding voor kanonnen met een kaliber van 1 

tot en met 4 pond. Zie ook: 'groot canons' 

 

Cocoslont
241

 lont, vervaardigd van bast of vezel van de cocosboom. 

ook: 'clappuslont'
242

 

 

Coegelmal
243

 zie: kogelvorm 

 

Coehoornmortier afgekort ook Coehoorn
244

 genoemd; kleine door twee 

man draagbare ijzeren of bronzen mortier met een kaliber 

van 4, 8 of 12 pond, vast op een houten blok gemonteerd. 

De mortier is vernoemd naar de vestingbouwkundige 

Menno baron van Coehoorn, die het concept van de 

mortier bedacht. Zie ook: 'handmortier'
245

 

 

Combuijs
246

 keuken in een fortificatie of schip. Komt ook voor als 

'generale combuijs'
247

 

Compatible
248

 een compatible krijgsmagt, in omvang passend bij het 

doel en sterkte van de vijand 

‘sComps affuijten
249

 affuiten in eigendom van de VOC 

Comptoirschip
250

 het jaarlijks uit Batavia naar een (buiten)kantoor 

gezonden schip met voedsel, equipagegoederen etc. 

Conique tap
251

 zie: tap, zundgattap 

Conquesten
252

 veroveringen; Compagnie’s nieuwe conquesten = 

gebieden in India op de Portugezen veroverd, waarbij de 

rechten zijn overgegaan op de VOC, ook wel 

'geconquesteerde gronden' 

Conservatie
253

 het geheel aan maatregelen ter bescherming van 

vuurmond en affuit tegen inwerking van stof, vuil, mos, 

ongedierte, zonlicht en vocht door in- en uitwendig oliën, 

verven, stopverf in naden aanbrengen, monding en 

zundgat weerdicht afsluiten, plaatsen onder een afdak 

 

                                                           
240

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8929. 
241

 DR 1661, 130. 
242

 DR 1661, 585. 
243

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
244

 NL-HaNA, 1.01.50, Stadhouderlijke Secretarie, inv.nr. 1919. 
245

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7143. 
246

 NL-HaNA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1920. 
247

 NL-HaNA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1920. 
248

 GM 9, 44: missive van 30 november 1729. 
249

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945, scan 436. 
250

 NL-HaNA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1920. 
251

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 187. 
252

 DR 1664, 574. 
253

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 309. 



28 
 

Constabel-majoor
254

 rang van de artillerie, rangaanduiding van het hoofd van 

de Artillerie te Batavia 

 

Constabelsgereetschap
255

 werktuigen voor het bedienen, onderhoud en opmeten 

van geschut en projectielen 

 

Constabelskist
256

 houten kist van voorgeschreven afmetingen, waarin een 

voorgeschreven aantal gereedschappen en hulpmiddelen 

ten behoeve van de constabel zijn geborgen. De omvang 

van de inhoud hangt samen met het charter en daarmee 

de geschutbewapening van het schip 

 

Constapel functionaris (onderofficier) verantwoordelijk voor het 

beheer, onderhoud en gebruik van de artillerie. Deze titel 

komt zowel voor onder zeevarend personeel, als bij 

garnizoenen op het land. Ook gespeld als 'konstabel' 

 

Constapelskamer
257

 werk- en woonvertrek aan boord, bestemd voor de 

constabel en diens maat; in dit vertrek wordt de 

constabelskist bewaard en staan de 'retraitestukken' 

opgesteld 

 

Constapelskostgeld
258

 vergoeding voor kosten van levensonderhoud, met een 

bedrag dat was verbonden aan de rang die de ontvanger 

bekleedde 

 

Constapelsmaat
259

 assistent van de constapel 

Consumptie reekening verbruiksrekening gehouden in een fort of aan boord van 

een schip, betreft alles wat verbruikt of verstrekt wordt: 

drank, victualie, buskruit etc. 

Cordegarde
260

 corps de garde, krijgswacht of wachthuis 

Cordonriem
261

 lederen geweerriem 

Cordonriem, swarte of zwart lederen geweerriem voor manschappen 

gemeene
262

 

Cordonriem, zeemleer
263

 zeemlederen geweerriem voor onderofficieren of 

grenadiers. Ook: 'cardonriem' 
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Corncruyt gekorreld buskruit 

Corporaelschap
264

 klein detachement soldaten, gewoonlijk onder het bevel 

van een korporaal 

Corps de Garde al dan niet versterkt wachtgebouw in een vestingwerk 

Corpus projectiellichaam, m.n. van brandprojectielen voor de 

invoering van het carcas; meervoud 'corpora' 

 

Correlen
265

 buskruit tijdens het fabrikageproces tot korrels vormen 

 

Correlhuijs gebouw waarin het buskruit wordt gekorreld 

 

Correspondentiepenningen
266

 geldbedragen die als beloning worden uitgekeerd aan 

gidsen, informanten en spionnen 

 

Cortouw-cloten ijzeren kogels bestemd voor een heel kartouw (kaliber 48 

pond) 

 

Coupdemain
267

 zelfstandig naamwoord: overvalling 

 

Courtijn-stuk licht anti-personeelskanon, opgesteld op de gordijnmuren 

tussen de bastions van een fort 

 

Courtine deel van een vestingwal of –muur, gelegen tussen twee 

rondelen of bastions, ook wel gordijn genoemd 

 

Courtauw zie: kartouw 

Coyter kapmes 

 

Creveren
268

 werkwoord: creperen, omkomen 

 

Crits
269

 kris, steekwapen, in gebruik in de Indonesische archipel 

 

Cruijper
270

 heimelijke binnendringer in een kamp of fortificatie die 

spioneert of vijandelijke handelingen pleegt, zoals 
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brandstichting en het aanvallen van schildwachten. 

Ontleent zijn naam aan de wijze van binnendringen en 

verplaatsing 

 

Cruijsbal
271

 ijzeren kogel waar twee ijzeren staven doorheen steken; 

wordt met touw omwonden om niet te schampen of de 

vuurmond bij het afvuren te beschadigen; ook 

'kruisscherp' genoemd 

 

Cruytblaes koeien- of varkensblaas, gebruikt voor de waterdichte 

opslag van buskruit; inhoud circa 2 liter. Ook 

hoeveelheidsaanduiding: ' twee blasen buskruyd' 

 

Cruytmaker
272

 ambachtsman, werkzaam in de kruitmolen 

 

Cruytpot
273

 met slot en platlood afsluitbare kruitberging  in de vorm 

van een aarden pot, kruitvoorraad voor direct gebruik op 

forten 

 

Cruytproever
274

 instrument tot beproeving van de kwaliteit van buskruit 

 

Cruytsak lederen zak tot berging van buskruit 

 

Cruyttoorn
275

 kruittoren, stenen toren ingericht tot berging van een 

voorraad buskruit 

 

Cuijlenburgse geweren
276

 geweren die in ’s lands geweerfabriek te Culemborg zijn 

vervaardigd 

 

Culasband
277

 band om de culas, de hoogste band op de vuurmond. 

Ook: 'hoge band' 

 

Cum plena
278

 de volledig vrije hand om iets af te handelen 

 

Curasse halve lijff
279

 borstkuras, stalen lichaamspantser dat bescherming biedt 

aan de voorzijde van het bovenlichaam 

 

Curasse heele lijff
280

 kuras met arm- en beenstukken 
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Custmortier
281

 bronzen mortier op voetplaat met een kaliber van 13 

duim of 100 pond steen, gemonteerd op een slede, 

gebruikt in een vaste opstelling ten behoeve van de 

kustverdediging 

 

Dagelijx gebruijk
282

 'geweeren voor dagelijx gebruijk', gewone geweren, ook 

wel aangeduid als gemene geweeren 

 

Dagelijkse schoot gewone kruitlading van een vuurmond, toegepast met 

een prop 

 

Deck 'van het deck in ’t ruijm gestreken'
283

, handeling 

waarmee wordt aangegeven dat van een thuisvarend 

retourschip bij vertrek uit Batavia een deel van de 

geschutbewapening en munitie van hun dekopstelling 

wordt verwijderd en geborgen in het ruim 

 

Deelpasser
284

 passer waarmee gemeten lengtes in delen zijn te verdelen 

 

Defect dog bruikbaar
285

 aanduiding van de gebruiksstaat van een vuurmond: 

behoorlijk versleten en met beschadigingen, maar met 

bv. een lichtere kruitlading, een langere tussenprop of 

kleiner projectiel nog wel te gebruiken 

 

Defencie
286

 geschut opgesteld op de wallen of punten voor regulier 

gebruik. 'metaal canon…staande tot defencie en reserf tot 

extra voorvallen' 

 

Defensieweezen
287

 het geheel van militaire middelen, dienende tot de 

verdediging van een plaats of gewest 

 

Defensif vaertuygh
288

 met geschut bewapend oorlogsvaartuig 

 

Deegen met koperen greep
289

 degen van eenvoudige vorm, met een koperen greep 

 

Degen, soldate
290

 degen van eenvoudige uitvoering, bestemd voor de 

bewapening van infanterie 

 

Dekkel
291

 aan grote patroontas: lederen flap die de koperen bak met 

de inhoud van de patroontas tegen regen en wind 

beschermt 
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Dekloot
292

 plat stuk lood, dat over het zundgat van een geladen 

kanon wordt geslagen ter bescherming tegen 

weersinvloeden; wordt zowel op het land als ter zee 

toegepast. Ook genoemd: 'dekplaat'
293

 

 

Deksaffuijt
294

 affuit bestemd voor gebruik op het bovendek 

 

Delfts gewigt
295

 gewichtsaanduiding van geschut in delfts pondgewicht 

van 0,469385 kilogram. Niet gebruikt voor het aanduiden 

van het projectielgewicht of kaliber, waarvoor veelal het 

Nurembergs pond werd gebruikt 

 

Demolieeren
296

 afbreken, omverhalen van een gebouw of vestingwerk 

 

Demonteren de affuit door geschutvuur zodanig beschadigen dat het 

geschut op de grond valt en de affuit niet meer bruikbaar 

is 

 

Depressie affuit
297

 speciale affuit om vanaf een hoge positie, bv. op een 

berg, naar beneden te schieten; ook: 'plongeer affuit' 

 

Deugt
298

 kracht of uitwerking. Het buskruit is 'in deugt 

verminderd' 

 

Deurgaand
299

 zie: 'rechtlopend' 

 

Diameeter
300

 aanduiding voor kaliber 

 

Dienstdoender
301

 militair die is ingedeeld voor de dagelijkse dienst. Zie 

ook: 'vrijwerker' 

 

Dirigeerboom, kromme
302

 houten hefbomen met een gekromd uiteinde, waarmee de 

staart van een affuit zijdelings kan worden bewogen om 

de vuurmond van richting te veranderen. Ook: '(beslage) 

dirigeerspeeken' 

 

Disselbomen houten bomen, waartussen een trekpaard wordt 

ingespannen 
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Dobarra
303

 tweemaal overgehaalde salpeter
304

 of half geraffineerde 

salpeter; ook: 'dobara' 

 

Doedoe
305

 kleine pasmunt, in omloop gebracht door de VOC in 

Ceylon en India, vervaardigd van oud bronzen geschut 

 

Doelschoots
306

 op het doel gericht, bv. 'opstellingsplaats is niet wel 

doelschoots' 

 

Doelwit
307

 doel, of dat wat wordt nagestreefd 

Dolurque vuurmond met een kaliber van 8 pond ijzer, opgesteld 

aan boord van het VOC schip Gelderland in 1608 

Domesticke correctie
308

 straf 

Dommekracht
309

 krik of vijzel 

Dompen
310

 de stukken achter ophalen om laag te schieten, hetgeen 

aan boord geschiedt wanneer men de vijand onder de 

waterlijn wil treffen, of als het eigen schip hoger ligt, dan 

dat van de vijand 

 

Donderbus kort geweer van groot kaliber met een verwijde monding. 

Donderbussen worden niet met één enkele kogel geladen, 

maar met een aantal van klein kaliber, '(wolve)hagel' of 

'lopers'
311

 

 

Donderbus, gemene
312

 donderbus in eenvoudige uitvoering 

 

Donderbus, gemene ijzere
313

 donderbus met een ijzeren loop in eenvoudige uitvoering 

 

Donderbus, koperen
314

 donderbus met koperen loop 

 

Donderbus, groote met koperen groot model/kaliber donderbus met koperen loop 

loop
315

 

 

Donderbus, kleine met kopere klein model/kaliber donderbus met koperen loop 
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loop
316

 

 

Donderbus, groote, ijzeren groot model donderbus met ijzeren loop, gemonteerd 

loop met stoel
317

 op een mik om het wapen op de scheepsverschansing te 

kunnen plaatsen 

 

Donderbus met kopere overtrek
318

 donderbus met verkoperde ijzeren loop 

 

Donderbus met koperen beslag
319

 donderbus met ijzeren loop en koperen montuur 

 

Donderbus met ovale mond
320

 donderbus met ovale spreidmond 

 

Donderbus met ovale tromp en  donderbus, voorzien van een ovale spreidmond om het 

ijzere mick
321

 vuur te spreiden en gemonteerd op een ijzeren mik om 

het wapen op de scheepsverschansing te kunnen 

plaatsen; ook donderbuis met ovale mond en ijzeren 

stoel
322

 

 

Donderbus met wijde mond
323

 donderbus met spreidmond 

 

Doornhouwer
324

 blank wapen, mogelijk een houwerkling met aan het 

achtereinde een doorn om te worden gemonteerd in een 

gevest 

 

Doorschoten, dwers
325

 vaartuig in de dwarsrichting doorschoten 

 

Doozen van 4 pond blikkedozen of kartetsen met een kaliber van 4 pond 

 

Dop 'doppen tot cogels': gedraaide houten sabots, onderdeel 

van een patroon, bestaande uit projectiel, sabot en 

kardoes 

 

Dop proef wijze van beproeven van buskruit 

 

Draagbomen houten bomen voor het met twee personen dragen van 

een zware last, die is opgehangen aan stroppen 

 

Draaibas met kamer licht ijzeren of bronzen achterlaadkanon, dat op een 

draaibare gaffel op de scheepsboord was gemonteerd en 

wordt ingezet tegen vijandelijk personeel. Op het land 

wordt de gaffel wel op een houten blok of bok (ook wel 
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bolder genoemd) gemonteerd en dient de draaibas tot 

bewapening van verdedigingswerken. Zie ook: 

'camerbas' 

 

Draai-stuk
326

 ook gespeld als draaijstuck, licht ijzeren of bronzen 

voorlaadkanon, dat op een draaibare gaffel op de 

scheepsboord was gemonteerd en werd ingezet tegen 

vijandelijk personeel  

 

Draak (stuk) ook: 'Prinsenstuckje'. Bij VOC blijft de term 

prinsenstukje langer in gebruik dan bij de Generaliteit 

 

Draatkogel
327

 uit geweer, donderbus of pistool verschoten projectiel, 

bestaande uit twee massieve loden projectielen, die met 

elkaar zijn verbonden door middel van een stuk 

koperdraad. In niet verschoten toestand is deze draad 

opgewonden, na het afschieten trekt de draad strak en 

ontstaat een soort lang scherp 

 

Dragon
328

 draak. Ook: 'dragontgen'
329

 en 'dragons stucxkens' 

  

 

Dragonder
330

 cavelerist, bewapend met een infanteriegeweer en 

bajonet en geoefend om zowel te paard, als afgestegen te 

voet te strijden 

 

Drekballen
331

 geïmproviseerd projectiel, in 1628 door de verdedigers 

van de redoute Hollandia na gehele uitputting van de 

munitievoorraad gebruikt tot afweer van een bestorming 

door de Javanen tijdens het beleg van Batavia 

 

Driekante bajonet
332

 bajonet waarvan de kling een driekantige doorsnede 

heeft 

 

Drieling kanon met een kaliber van 28 pond 

 

Drijfbaar houte wambuis drijvende batterij op een vlot, ook wel: 'waterredout' 
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Drilmeester
333

 onderofficier die de soldaten aanleert handelingen 

drilmatig, gelijk en tegelijk in tempo, uit te voeren. In 

Azië vaak een Europeaan, die lokaal geworven soldaten 

deze opleiding geeft
334

 

 

Droogtafel
335

 houten tafel gebruikt voor het drogen van buskruit 

 

Drosser
336

 militair die zich tijdelijk lijfelijk aan de dienst onttrekt, 

niet per sé hetzelfde als desertie, meer ongeoorloofde 

afwezigheid 

 

Druif, loode
337

 druif, bestaande uit een gebundelde hoeveelheid loden 

projectielen, samengebonden in een zak of gestapeld op 

een druftang, overtrokken met een zak en 

samengebonden met touw 

 

Druijfkogel
338

 (individuele) kogel die onderdeel vormt van een druif 

 

Druijfstoel
339

 houten bodemstuk, rond van vorm, met een steel, 

waaromheen de kogels worden gebonden, waarna het 

geheel met geteerd linnen wordt overtrokken 

 

Druiftang
340

 ijzeren stoel van een druif 

 

Druijftros
341

 druif, bestaande uit een gebundelde hoeveelheid loden of 

ijzeren projectielen, samengebonden in een zak of 

gestapeld op een druifstoel of druiftang, overtrokken met 

een geteerde linnen zak 

 

Druijping, schadelijke vonkenregen van een brandende lont 

 

Druiven
342

 enkelvoud: druif, projectiel, bestaande uit gebundelde 

loden of ijzeren kogels van klein kaliber gebruikt tegen 

ongedekt personeel of lichte vaartuigen. IJzeren druiven 

worden genoemd in de kalibers 36, 24, 18, 12 en 8 

pond.
343

 Loden druiven worden genoemd in de kalibers 

8, 6 4, 3, 2, 1, ¾ en ½ pond
344

; eind 18
e
 eeuw nog in 

gebruik bij lichte kalibers en houwitsers. Bij kanonnen 

vervulden 'blikkedozen' of 'kartetsen' deze functie 
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Drumpels der poorten
345

 drempels (opstaande onderzijden) van de 

geschutspoorten van schepen 

 

Dubbelhaak zwaar kaliber musket (letterlijk dubbel kaliber, dus zes 

kogels in ’t pond) , dat opgelegd wordt gebruikt vanaf 

muren of de wal van fortificaties. ook: 'dubbelde haeck' 

 

Dubbele scherpe lading
346

 beproevingslading voor musket-, snaphaan, donderbus- 

en pistoollopen 

 

Dubbel scherp
347

 vuurwijze waarbij het kanon wordt geladen met twee 

massieve ronde kogels, om op korte afstand te worden 

gebruikt en zoveel mogelijk schade toe te brengen 

 

Dubassen lokale Indiase soldaten, voorheen in Portugese dienst, 

door VOC overgenomen 

 

Duitse halve kartouw bronzen kanon met een kaliber van 24 pond (zie ook 

'Franse halve kartouw') 

 

Duitse kartouw bronzen kanon met een kaliber van 48 pond (zie ook 

'Franse kartouw') 

 

Duijsentbeenen
348

 zwabber gevormd van oud (vaderlands) touw en een 

worst, ook gebruikt als kanonwisser 

 

Eerschot(en)
349

   saluutschot, of zeker aantal losse schoten met geschut ter  

ere of gedenking van bijvoorbeeld een belangrijke  

overwinning of vorstelijke geboorte, verjaardag, 

besnijdenis, het binnenbrengen van gesnelde hoofden  

van de vijand 

 

Effenstelling
350

 gelijk maken qua bewapening: 'effenstelling der 

scheepen' 

 

Egaal
351

 gelijk(vormig) 

 

Egalisatie onderlinge financiële verrekening tussen Kamers voor 

geleverde goederen en vereffening van de aandelen van 

de kamers in de equipage 

 

Egaliteijt
352

 gelijkheid van model, kaliber, uitvoering 
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Embuscade
353

 hinderlaag 

 

Enceinte
354

 door muur, wal of pallissade ingesloten open ruimte van 

een verdedigingswerk 

 

Enterbijl
355

 handbijl, door schepelingen gebruikt als wapen bij 

entergevechten 

 

Enveloppe
356

 verdedigingswerk rondom een kernwerk 

 

Equipagieboekhouder
357

 boekhouder speciaal belast met de administratie van 

equipagegoederen (scheepsuitrusting) 

 

Esplanade
358

 open vlakte gelegen tussen en citadel en stedelijke 

bebouwing 

 

Espolet(ten)
359

 buizen, pijpen voor handgranaten, pijpjes voor gezwinde 

stukken; de 'sas' wordt aangeduid met 'spetie'
360

 

 

Espolettas
361

 lederen tas met klep, met een heupriem op de buik 

gedragen, voor berging van de espoletten ten behoeve 

van de bediening van gezwindstukken 

 

Etoile
362

 spiegeltent voor optische insectie van de ziel van 

vuurmonden met behulp van gespiegeld zonlicht 

 

Fachine
363

 samengebonden bos rijshout, gebruikt bij de aanleg van 

veldversterkingen, daartoe met houten pennen in de 

grond vastgezet 

 

Falckonet
364

 klein kanon, met een kaliber van 6 pond; 

spellingsvariant: 'valkonet' 

 

Falcoen
365

 klein kaliber veldkanon 
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Fatsoen model, van kanon of musket 

 

Fausse bray
366

 borstwering voor musketschutters onderlangs de 

hoofdwal 

 

Faveur van ‘t canon
367

 onder dekking of bescherming van het geschut: 'onder 

faveur van ’t canon'. Komt ook voor als 'onder faveur 

van de mussquetterije'
368

 

 

Fenynige pylen
369

 pijlen met vergiftigde punten 

 

Fenynig schroot
370

 kartets (door Chinezen) vervaardigd van spiaulter 

(zinklegering) kogels 

 

Finspongs
371

 bijvoeglijk naamwoord dat de herkomst aanduidt van 

Zweeds ijzeren geschut. Ook gespeld als 'Finspond'
372

 

  

Flankstuk
373

 vuurmond die in de hals van een bastion is opgesteld tot 

flankering van de gordijnmuur. In Colombo worden 

hiervoor tot ca. 1750 bronzen wijdmonden gebruikt, 

waarmee schrootzakken worden verschoten 

 

Fles(sen)
374

 kruitfles, behorende tot de verschoten uitrusting van een 

musketier of arquebusier 

 

Flintsteen
375

 vuursteen, voor gebruik in een vuursteenslot 

 

 

Fourquetstock
376

 vork, waarop het musket bij het vuren rust. 

Spellingsvarianten: 'furquet', 'forquet', of 'verquet'
377

. 

Term komt ook voor bij WIC
378
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Franse halve kartouw bronzen kanon met een kaliber van 18 pond (zie ook 

'Duitse halve kartouw') 

 

Franse kartouw bronzen kanon met een kaliber van 36 pond (zie ook 

'Duitse halve kartouw') 

 

Furkeniers
379

 musketiers, vernoemd naar het 'furquet' 

 

Fuseliers geweir
380

 bewapening van lichte infanterie, bestaande uit een 

verlicht musket (kleiner kaliber en kortere looplengte dan 

een gewoon musket), bajonet en houwer of degen 

 

Gaarkoper, Sweets
381

 Zweeds koper, in een bepaalde mate van raffinage 

 

Gaffel
382

 1) draaibare spil met vork op de scheepsboord 

gemonteerd, waarin een licht kanon (draaibas of bas) 

geplaatst kan worden 

 2) vorkvormig werktuig, bestaande uit een houten steel 

met twee ijzeren armen of tanden, die met elkaar 

verbonden waren. Dient om de kogels te plaatsen in een 

kogelgloeioven 

 

Gal  holte in de zielwand 

 

Galiot
383

 Portugees bewapend roeivaartuig, soms met een zeiltuig 

met één mast 

 

Galzoeker tastijzer om de ziel van een vuurmond te onderzoeken op 

de aanwezigheid van gallen 

 

Geassalteert
384

 aangevallen 

 

Geblasoneert
385

 voorzien van het wapen van (een vorst, staat, provincie 

of stad) als eigendomsaanduiding 
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Geboort
386

 aanduiding van de inwendige doorsnede van de ziel: 

'ijzeren kanon van 18 pond geboord op 28 pond'. In 

verband met de speelruimte is de boring altijd groter dan 

de doorsnede van het projectiel, beide uitgedrukt in 

ponden ijzer of ponden steen (bij houwitsers en 

mortieren) 

 

Geborsten
387

 door de gasdruk zijn barsten of scheuren in de loop van 

de vuurmond ontstaan, maar deze heeft als zodanig nog 

zijn structurele samenhang behouden (in tegenstelling tot 

een gesprongen vuurmond) 

 

Geborstweert
388

 werkwoord: van een borstwering voorzien 

 

Gecassemateerd in kazemat gedekt opgesteld geschut 

 

Gecrediteerd
389

 afgetrokken, verlaagd. Vb. na wijziging van de 

voorgeschreven hoeveelheid kogels aan boord van een 

schip worden de overtollige afgevoerd en de rekening 

van het schip gecrediteerd qua soll-norm
390

 

 

Geel koper messing, alliage van koper en zink  

 

Geelgieter
391

 specialistisch vakman die voorwerpen van koper en 

messing giet, soms ook licht geschut en handmortieren 

(solderen, plaatbewerking en draadtrekken vielen onder 

een andere vakman, de koperslager) 

 

Geharnast
392

 'met buffelsvellen geharnast': Chinezen dragen 

pantseringen van buffelleer (1740) 

 

Geharpuijst ijzerdelen of granaten voorzien van een laag harpuis 

tegen roestvoerming 

 

Geimprobeerde kalibers
393

 precieze betekenis onbekend 

 

Gelaboreerd (bom of granaat) voorzien van een springlading zwart 

buskruit en een buis 
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Gelastringeert
394

 steenwerk met kalk versterkt, vastgezet 

 

Gemaliede borstrock
395

 maliënkolder 

 

Gemarreld
396

 gemarreld rond scherp = gemald rond scherp 

 

Gemarteliseert
397

 mishandeld, gemarteld (niet op bevel van een rechter) 

 

Gemassacreert
398

 alle overwonnen vijanden ter dood gebracht 

 

Gematst
399

 doodgeslagen 

 

Gemeen
400

 1) gewoon, bv. 'gemeene kogels', 'grooter kogels' en 

'kleynder kogels' (zijn de drie maten van de mal) 

 2) zelfstandig naamwoord: soldaten zonder hun 

(onder)officieren
401

 

 

Gemonteerd schietgat
402

 schietgat waarachter een kanon staat opgesteld. Ook: 

'beset' 

 

Geoeffende
403

 wel geoeffende ende geexerceerde soldaaten 

 

Gepikt van een dun laagje teer voorzien ter bescherming tegen 

roesten 

 

Geprepareerd
404

 granaadbuis voorzien van sas (vulling van extra fijn 

buskruit). 'Ongeprepareerd' is leeg, niet voorzien van sas 

 

Geschrevene lijsten
405

 handgeschreven inventarislijsten van equipage- en 

ammunitiegoederen die zich aan boord moesten 

bevinden. Vanwege discussies en leesfouten in 1733 

vervangen door gedrukte lijsten 
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Geschut
406

 '…onder Compagnies geschut': zo dichtbij de vestiging 

van de Compagnie, dat het binnen schootsafstand van de 

artillerie is, zijnde het daadwerkelijk met geschutvuur 

beheerste gebied. Gebruik van dit begrip is drieledig:  

1) de eigen troepen of schepen kunnen zich in dit 

beheerste gebied terugtrekken en kunnen daardoor niet 

door de vijand worden aangetast 

2) de vijand haalt een waagstuk uit en wordt daarin niet 

belemmerd, hoewel een en ander zich dichtbij, binnen 

artilleriebereik voltrekt 

3) juridische en staatkundige aanduiding van het 

effectieve gezagsgebied op een rede of vaarwater 

 

Geschut, cleen licht geschut en zware handvuurwapens 

 

Geschut, extra-ordinarie
407

 aanduiding vooer geschut met uitzonderlijk groot kaliber 

of dito looplengte 

 

Geschut, grof geschut, niet zijnde draaibassen of (opgelegde) 

handvuurwapens 

 

Geschutbok opvouwbare driebeen met takelblok en winde. Zie ook 

'schutbok' 

 

Geschutboor
408

 ook: schutboor. zie 'canonboor' 

 

Geschutpoort
409

 met een houten draailuik afsluitbare opening in het 

scheepsboord tot doorlating van de loop van het voor de 

poort geplaatste kanon 

 

Geschutszaagplaten
410

 mallen voor het zagen van de affuitwangen 

 

Gespaenboort
411

 bewerkingswijze tot uitboren van musket en geweerlopen 

 

Gestreeken
412

 geschutlopen van de affuiten afgenomen en op de 

beddingen neergelegd: 'het geschut was op de beddings 

gestreeken' 

 

Getrokken bus
413

 getrokken jagersbuks 

 

Geveld
414

 gevechtshouding, waarbij het geweer met geplante 

bajonet horizontaal voor de borst richting vijand wordt 
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gehouden om aan te vallen. '[de manschappen] waeren 

niet in staat om een geforceerde marsch met geweer 

geveld te doen' 

 

Gevest, kopere
415

 koperen handgreep met beugel van een sabel of houwer 

 

Gevlogen
416

 weggeraakt.'’t Is oock wel te gissen datter oock meenich 

roer ende sabel in de arak gevlogen zij', namelijk door 

dronken soldaten weggemaakt of verloren 

 

Gevoerde kogel  een met lood omklede kogel om een klein kaliber groter 

te maken 

 

Gewaterde koegel
417

 ricochetschot op zee, waarbij de kogel in het water 

opspringt 

 

Geweer
418

 musket 

 

Geweer, kleine
419

 geweer, kleiner en lichter van uitvoering dan het 

gangbare Europese model, speciaal bestemd voor 

gebruik door lokaal aangeworven soldaten in dienst van 

de VOC 

 

Geweerdruivje
420

 klein formaat druif, bestemd om uit geweren te worden 

verschoten. Ook: of 'kleene geweerdruijv'
421

 

 

Gewistheid juistheid van het schot 

 

Geswovelde swalber
422

 in zwavel gedoopt zwabber, gebruikt als brandstichtend 

wapen 

 

Gezwindpijpje met sas gevuld pijpje, dat ter ontsteking van de 

vuurmond in het zundgat wordt gestoken 

 

Gezwintschooten snelvuur met patroonunitie  

 

Geswindstuck
423

 licht veldkanon dat is ingericht voor het geven van 

snelvuur met patroonmunitie en pijpjes 
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Gietfout
424

 constructieve fout die tijdens het gietproces is ontstaan, 

bijvoorbeeld een vervorming. 'ijzeren canon van 12 £ 

bals, waarvan de tromp op 1½ voet een gietfout heeft' 

 

Gietloon
425

 arbeidsloon van een geschutgieter, gebaseerd op het 

gewicht van het geleverde werk 

 

Gingal
426

 1) Chinese walmusket  

2) licht draagbaar kanon of zware donderbus met houten 

kolf en twee voorsteunen, gebruikt in Ceylon en door 

Nederlanders wel 'sprinkhaan' genoemd. Kaliber ¼ tot ½ 

pond (1761-1765, oorlog met Kandy)  

 

Gloeijende cogel
427

 op een rooster of met behulp van een kogelgloeioven 

roodgloeiend gestookte massieve ijzeren kogel, gebruikt 

om brandbare doelen zoals schepen en gebouwen in 

brand te schieten 

 

Goteling
428

 gebruikelijke anduiding van een gietijzeren kanon  

 

Gootelingh schoodt, cleyn
429

 afstand, uitgedrukt in een schootsafstand van een ijzeren 

kanon die bekend wordt verondersteld, de toevoeging 

‘cleyn’ is te interpreteren als ‘iets minder dan’ en niet als 

een klein kaliber van het kanon 

 

Gouverneurwagt
430

 lijfwacht van de Gouverneur 

 

Granaat hol, ijzeren projectiel met buisgat, bestemd om uit lichte 

mortieren en houwitsers te worden geworpen 

 

Granaatbuijs
431

 buis voor het ontsteken van een granaat, was vervaardigd 

van berkenhout 

 

Granaetdrager
432

 matroos of soldaat, die met handgranaten is bewapend 

 

Granaatkist
433

 met deksel afsluitbare houten kist tot vonkvrije en veilige 

berging van de gebruiksvoorraad handgranaten 

(gewoonlijk 50 stuks) op het dek van een schip of op een 

bastion; voorzien van slot en sleutel 
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Granaat tang
434

 mogelijke betekenis: buizentrekker 

 

Granaatzak
435

 op het lichaam gedragen zak voor het meevoeren van 

handgranaten door matrozen en granaatwerpers 

 

Granadiers patroontas
436

 patroontas special bestemd voor grenadiers, vaak 

buitenop versierd met een of meer exploderende granaten 

 

Granadiersscheede schede voor de grenadiershouwer 

 

Grenadier geweir
437

 geweer van een bepaald model, speciaal bestemd voor 

gebruik door grenadiers 

 

Grenadiershouwer korte sabel tot bewapening van Grenadiers 

 

Grenadiersmuts
438

 hoofddeksel van grenadier, later veelal voorzien van 

koperen of vergulde plaat met monogram 

 

Grenadiers revier
439

 woon- of wachtvertrek van grenadiers 

 

Grenadierssacken
440

 zie: granaatzak 

 

Grenadierssnaphaan met  

holle bajonet
441

 snaphaan van een bepaald model, speciaal bestemd voor 

gebruik door grenadiers met een holle bajonet in plaats 

van een dichte, m.a.w. een ringbajonet in plaats van een 

plugbajonet  

 

Greep, koperdraats
442

 onderdeel van het gevest van een houwer, omwonden 

met koperdraad 

 

Grof geschut artillerie, ook grove stukken tot onderscheid van bassen 

 

Grofgeschutgieter
443

 geschutgieter die groot kaliber geschut vervaardigt 

 

Grofgeschutgieterij
444

 geschutgieterij waar groot kaliber geschut wordt gegoten 

 

Grofscherp
445

 projectielen, bestemd voor artillerie, zwaarder in kaliber 

dan bassen (praktisch gezien zwaarder dan 2 pond) 
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Gront schoot (krijgen of geven)
446

 een schoot onder water krijgen of toebrengen 

 

Groot canons
447

 groepsaanduiding voor kanonnen met een kaliber van 5 

tot en met 24 pond. Zie ook: 'cleijn geschut' 

  

Groove coegels
448

 kogels voor geschut, ter onderscheid van kogels voor 

bassen en handvuurwapens 

 

Guarnisoenboekhouder
449

 boekhouder belast met de administratie van het militaire 

garnizoen (dus niet de commerciële zaken) 

 

Guarnisoenhouder(s)
450

 soldaten van het garnizoen van een plaats of vesting. 

Ook: 'Guarnisoensvolck'
451

 

 

Gunees gemeen gebleekt
452

 guinees, eenvoudige grove gebleekte katoenen stof, tot 

ca. 1780 in gebruik voor de vervaardiging van kardoezen 

en na die tijd (te Makakka) voor de gerede kardoezen die 

in de kisten op de bastions waren opgeslagen 

  

Haan
453

 onderdeel van een handvuurwapen 

 

Haeck
454

 ook haak of haecx, zwaar handvuurwapen, ook wel: 

'haakbus' 

 

Hagel
455

 kleine loden kogeltjes of korrels gegoten lood, met een 

doorsnede van enkele millimeters, vooral gebruikt voor 

de jacht, maar ook als lading voor donderbussen bij 

wachtdiensten 

 

Hagelzak
456

 lederen zak gevuld met schroot of hagel, verschoten uit 

een kanon 

 

                                                           
446

 Witsen (1671) Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. p. 492. 
447

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8929. 
448

 Verhael van den tegenwoordigen staat in de quartieren van Amboyna, ende omleggende plaetsen, sorterende 

onder de gehoorsaemheijt van de Haar: Hoog: Heeren Staten, sijn Princelijcke Excellentie, mitsgaders de 

Bewindhebberen van de Generale Oost-Indische Compagnie, ghemaect door den Commissaris Gillis Seys. 

Commelin, I. [ed], Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische 

Compagnie. Tweede deel, Amsterdam, 1646. Reprint, Amsterdam, 1969. Journael ende verhael van alle hetgene 

dat gesien ende voorghevallen is op de reyse gedaen door den E. ende Gestrengen Pieter Willemsz. Verhoeven, 

Admirael-Generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indiën, China, Philipines, ende bijliggende rijcken, in 

den Jare 1607 ende volgende, p. 164. 
449

 GM 13, 21: missive van 31 december 1756. 
450

 DR 1664, 286. 
451

 Blussé e.a. (1986) Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel I: 1629-1641.p. 106. 
452

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
453

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1096. 
454

 Akveld (2013) Machtsstrijd om Malakka. p. 107. 
455

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7154. 
456

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7246. 



48 
 

Haijevel
457

 vel haaienleder gebruikt voor de bekleding van grepen 

van sabels 

 

Halfscharp
458

 soort kogel voor geschut 

 

Halfsleeten zijl
459

 zeildoek dat wordt gebruikt om kruit op uit te storten om 

te drogen 

 

Halsstuck
460

 1) eerste kanon in de scheepsromp achter de boeg. Dit 

kanon wordt gewoonlijk gebruikt voor het afvuren van 

het laatste schot bij een zeemansbegrafenis 

 2) halsstuk
461

, deel van de bajonet, waar de kling 

overgaat in de ring die om de loop wordt geschoven 

 

Halve kartouw schoot
462

 afstand ter lengte van de effectieve dracht van een  halve 

kartouw (24-ponder) 

 

Halve larijn
463

 kleine pasmunt, in omloop gebracht door de VOC in 

Ceylon en India, vervaardigd van oud bronzen geschut 

 

Halve punt
464

 half bastion, waarvan één helft, bestaande uit één face en 

één flank, recht is uitgevoerd 

 

Halve slang
465

 lang (veld)kanon met een kaliber van 2½ tot 3 pond. 

Ook: ½ slangh
466

 

 

Hamaije
467

 valhek in een poortopening, vóór de poortdeur 

 

Hamerslag
468

 soort ijzerstukjes, ontstaan door hameren van ijzer 

 

Handblok
469

 houten blok met stamper om buskruit te vervaardien 
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Handgemeencogel, loode loden kogel, speciaal geprepareerd voor gebruik 

gedurende het handgemeen, mogelijk in de vorm van 

quartierkogels, vermoedelijk verschoten met draaibassen 

 

Handgeweer
470

 blanke wapens: onder meer houwers, sabels, degens, 

messen 

 

Handgranadier
471

 keursoldaat die is bewapend met handgranaten, een 

snaphaan met bajonet en een houwer 

 

Handgranaat, gewone
472

 kleine holle ijzeren granaat van 4 pond, gevuld met 

buskruit en ontstoken door middel van een buis. Wordt 

met de hand geworpen of uit een Coehoorn- of 

handmortier van dat kaliber 

 

Handgranaat, dubbele holle ijzeren granaat van 8 pond, gevuld met buskruit en 

ontstoken door middel van een buis. Wordt met de hand 

geworpen of uit een Coehoorn of handmortier van dat 

kaliber 

 

Handgranaatpijpentjes
473

 met buskruit gevulde houten buis tot ontsteking van 

handgranaten, met een vertraging, aangeduid met 

brandduur 

 

Handgranadier
474

 specialistisch soldaat, geoefend in het werpen van 

handgranaten 

 

Handgranadierstel met zijns 

toebehooren
475

 draagriemen met grenadierspatroontas 

 

Handlanger
476

 hulpkracht gebruikt voor het zware werk bij het bedienen 

van het geschut 

 

Handmortier
477

 klein kaliber ijzeren of bronzen mortier, dat onder een 

vaste hoek is gemonteerd op een blok, waaraan 

handvatten zijn bevestigd voor het dragen door twee 

man. 'handmortier op ijpe block'. Ook genoemd: 'mortier 

tot handgranaten'
478

 en 'blokmortier'. Zie: 

'Coehoornmortier' 
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Handschroef
479

 onbekend 

 

Hangende mortier mortier voorzien van tappen in het midden 

 

Hardvanger
480

 hartsvanger, korte sabel 

 

Harkarras
481

 verklikkers 

 

Harnas
482

 lichaamspantser van staal; de zwaarste waren schootvrij. 

'wit harnas',
483

 harnas van gepolijst blank metaal, niet 

gezwart tegen roesten 

 

Harpen    zeven of siften 

 

Harpoen
484

 visspeer 

 

Harpuis soort mastiek of stopverf, gebruikt voor waterdichte 

afsluiting van naden  

 

Harpuis, Hollandsch
485

 in Nederland vervaardigde harpuis 

 

Harpuis, inlandsch
486

 lokaal door inlanders in Azië vervaardigde harpuis 

 

Harquebuzade
487

 of harquebusade, doodstraf, uitgevoerd door een 

vuurpeloton; was voor een krijgsman een eerzamer straf 

dan ophanging 

 soms ook gebruikt in combinatie met andere dan 

vuurwapens: 'met hasegayen geharquebuseert'
488

 

 

Hasegayende
489

 met assegaai of korte speer in dansachige bewegingen de 

vijand uitdagen. 'sagelillende en hasegayende' (Balinese 

strijders die een puputan uitvoeren) 

 

Hecht
490

 greep, gevest: 'houwers met koperen hechten' 

 

Hek
491

 open houten versperring bestaande uit staanders en 

dwarshouten ter bescherming van een aantal woningen, 
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bedrijf, af als gordijn tussen twee punten. Door het hek 

wordt de weg versperd en door de open constructie 

kunnen de verdedigers vuur uitbrengen op de naderende 

tegenstander. Het hek is niet bedoeld als dekking 

 

Heele slang lang kanon met een kaliber van 5 of 6 pond 

 

Hellebaard (strijd)bijl met punt en haak, bevestigd op een lange 

steel; ook gespeld als 'helbaard', of 'helmbaard'
492

 

 

Hellebaardenspits
493

 blank wapendeel van de hellebaard, gemonteerd op de 

stok 

 

Hellebaardier
494

 soldaat met een hellebaard bewapend, in de 18
e
 eeuw 

vooral gebruikt als lijfwacht van bv. de Gouverneur-

Generaal en betrouwbare militaire medewerker voor het 

overbrengen van brieven en bewaken van onder arrest 

gestelde hooggeplaatste personen. Spellingsvariant: 

'hellewaerdier' 

 

Hengsel (met riem)
495

 port epée, met riem 

 

Hermaling
496

 opnieuw malen van krachteloos buskruit, onder 

toevoeging van salpeter, waardoor het buskruit weer 

bruikbaar wordt; werkwoord: 'hermalen' 

 

Heyninge
497

 hekwerk van hout 

 

Hoep, kopere
498

 koperen band om een kruitvat 

 

Hofmeester
499

 persoonlijk tafelbediende 

 

Hol over bol
500

 hals over kop gevlucht 

 

Hoofdwal
501

 doorlopende wal rond een vesting, zonder voor- of 

buitenwerken. Ook: 'kapitale wal'
502
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Hollandse pijp
503

 houten tijdbuis voor bommen of (hand)granaten van 

Hollandse makelij 

 

Holpijp
504

 doorslag 

 

Holster tot dubbele pistolen
505

 holster of houder voor dubbelloops pistolen 

 

Holstersack
506

 aan het zadel bevestigde pistoolholster, bekleed met leer 

en stof, in gebruik bij de cavalerie en bereden 

infanterieofficieren 

  

Hongi
507

 getier of geraas (Moluks-Maleis woord) 

 

Hongi dagregister
508

 dagjournaal dat gedurende de hongitocht wordt 

bijgehouden 

 

Hongidienst
509

 herendienst in de Molukken, bestaande uit het bemannen 

(hoofdzakelijk als roeier) van kora-kora’s, die werden 

gebruikt bij de uitvoering van hongitochten. De 

hongidienstplichtigen werden 'daty' genoemd 

 

Hongij lid
510

 VOC ambtenaar die deelneemt aan de hogitocht 

 

Hongi-resoluties
511

 besluiten die tijdens de hongitocht zijn genomen 

 

Hongitocht expeditie in de Molukken ondernomen door een vloot 

van gewapende kora-kora’s om inspecties uit te voeren 

op clandestine aanplant van specerijbomen en zeeroof te 

bestrijden, in de achttiende eeuw werden door de Hongi 

ook allerlei bestuurlijke aangelegenheden in de bezochte 

buitengebieden behandeld. Ook genoemd: 'honje'
512

en 

'Hongi voyage'
513

 

 

Hooplopers
514

 1) ongetrainde soldaten, vaak jongens, die 

ternauwernood een musquet of roer kunnen afschieten   

2) ongetraind en onervaren zeevolk 
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Hoornwerck
515

 buitenwerk van een vesting, bestaande uit een courtine 

tussen twee halve bastions; de lange rechte flanken 

sluiten veelal aan op de vestinggracht
516

 

 

Horizontaal schoot 1) schot met een horizontaal gesteld kanon 

2) de schootsafstand die op deze wijze wordt bereikt. ook 

aangeduid met: waterpas schoot of kern schoot 

 

Houder voor kogels
517

 houten koker met draaglis voor de aanvoer en berging 

van kogels ten behoeve van klein kaliber draaibassen; in 

de aangehaalde missive is sprake van één houder per 

kanon met een kaliber van één pond 

 

Hout tot snaphaanslade
518

 houten kolf en lade van een snaphaan 

 

’t houte paard
519

 strafwerktuig 

 

Houten wambuis
520

 tijdelijke houten versterking van kleine omvang, 

doorgaans met enkele stukken geschut bewapend 

 

Houwdegen
521

 degen om mee te houwen (slaande i.p.v. stekende 

beweging) 

 

Houwer, canoniers
522

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en 

ornamentering ten behoeve van de bewapening van 

kanonniers 

 

Houwer, grenadiers
523

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en 

ornamentering ten behoeve van de bewapening van de 

grenadiers 

 

Houwer, grenadiers met geel   

koper gevest
524

 houwer van specifieke afmeting en model, met een geel 

koperen greep, bestemd voor de bewapening van de 

grenadiers 

 

Houwer, grenadiers met wit 
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koper gevest
525

 houwer van specifieke afmeting en model, met een geel 

witmetalen greep, bestemd voor de bewapening van de 

grenadiers 

 

Houwer, kromme
526

 houwer met een kromme kling, voorzien van een 

koperen gevest 

 

Houwer, scheeps
527

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en 

ornamentering ten behoeve van de bewapening van 

schepelingen 

 

Houwer, soldate
528

 houwer van specfieke afmeting, uitvoering en 

ornamentering ten behoeve van de bewapening van 

ongegradueerde soldaten 

 

Houwer, tambours
529

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en 

ornamentering ten behoeve van de bewapening van 

tamboers 

 

Houwer, tamboers met geel 

koper gevest
530

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en model, 

voorzien van een koperen greep, bestemd voor de 

bewapening van tamboers 

 

Houwer, tamboers met wit 

koper gevest
531

 houwer van specifieke afmetingen, uitvoering en model, 

voorzien van een witmetalen greep, bestemd voor de 

bewapening van tamboers 

 

Houwer met koopere schulp
532

 houwetype aangeduid naar het koperen gevest dat 

hartschelp vormig was 

 

Houwerkling
533

 scherp van een houwer, vaak gevolgd door een nadere 

aanduiding als rechte, kromme, of een van de hiervoor 

onder houwer aangegeven modellen 

 

Houwerriem
534

 lijf- of schouderriem waaraan de houwer wordt gedragen 

 

Houwerschede
535

 lederen beschermingshoes voor het veilig aan het lijf 

dragen van een houwer, is voorzien van een inrichting 

om aan een schouder- of lijfriem bevestigd te worden 
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Houwitser
536

 korte vuurmond, die projectielen (granaten, brand- en 

lichtprojectielen) met een kromme baan werpt en 

kartetsen schiet; spellingsvariant mv: houwitzen
537

 

 

Houwpijpje
538

 ook: prikijzer genoemd 

 

Inbreekens
539

 plotseling met geweld door de poort een versterking 

binnendringen. Tot afweer daarvan: '1 ps ligd voor ’t 

schietgat der lantpoort om het inbreekens van dese of 

gene vijand te beletten' 

 

Inhaaltalies takels om een rolpaard met kanon binnenboord in te 

halen 

 

IJzere affuijt
540

 vestingaffuit, bestaande uit gietijzeren zijwangen, 

borsten en bouten en houten stelkalf. Bestonden in een 

Zweedse variant als sprinkhaanaffuit met twee kleine 

raden en een staart en een Carron variant, die het model 

van een in ijzer uitgevoerd rolpaard had 

 

…tot ijzere bals als…
541

  kaliberaanduiding in pond ijzer: 'regtlopende canons  

tot ijzere bals als…' [8 pond, 6 pond etc.] 

 

IJserscherp
542

 ijzeren kogels, tot onderscheid van loden of stenen 

kogels 

 

IJzerschroot
543

  ⁓ tot schrootkokers: ijzeren kogels en stukjes ijzer, 

bestemd tot vulling van schrootkokers 

  

IJzer stuckje
544

 klein, licht kaliber ijzeren kanon, veelal draaibas bedoeld 

 

Infanterij
545

 voetsoldaat 

 

Ingenaaid het was de gewoonte om voor noodgevallen enige 

geldstukken in te naaien in de voering van een 

kledingstuk; ook brieven en papieren werden wel 

ingenaaid. Aangezien het ingenaaide geld of papieren 

dicht op het lichaam werden gedragen raakte het minder 

makkelijk zoek. Zie: benaaid en omnaaid 
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545

 GM 13, 95: missive van 31 december 1756. 
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Ingeroest
546

 ijzer door roest diep aangetast. Het kanon is 'voor in de 

monding met gallen en holten ingeroest' 

 

Inlandse loop
547

 in Nederland vervaardigde snaphaanloop 

 

Inlands maaksel
548

 in Nederland vervaardigd 

 

Inlandse metaal geschut
549

 door de lokale ambachtslieden gegoten bronzen geschut 

 

In- en uitwerken buskruit in het magazijn brengen en het uit het magazijn 

halen, ook in- en uitbrengen van kruitvaten 

 

Inlopen
550

 overweldigend frontaal aanvallen: bv. 'tegen de 

musquetten ingelopen' 

 

Instrumentstukje
551

 'ijsere instrumentstukje met 2 schijven wogen 126 pond' 

[betekenis onbekend] 

 

Instrumenten, mathematische 

voor de Artillerij
552

 diverse instrumenten als passer, winkelhaak, gradenhoek 

etc. 

 

Intrepriese
553

 onderneming 

 

Irreparabel
554

 toestand van een voorwerp: niet meer te herstellen 

 

Jagtgeweir
555

 geweer bestemd voor de jacht op wild en gevogelte 

 

Jagtgeweer, fijn
556

 bestemd voor het staatsiejacht van de Bewindhebbers 

van de Kamer Amsterdam 

 

Japoensche scheepshouwers
557

 houwers, of zwaarden, uit Japan (niet: katana’s) 
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Jarak-olie Castor-olie, olie van de noten van de Jarak boom. Tot de 

eerste helft van de 19
e
 eeuw in Indië gebruikt voor het 

oliën van houten affuiten, ijzeren vuurmonden en ijzeren 

projectielen 

 

kk
558

 Kameren 

 

Kaapstander krachtwerktuig met verticale spil met handspaken, 

waarmee een kabel wordt opgewonden. Soms in 

combinatie met katrollen gebruikt voor zwaardere lasten 

of een onder een hoek benodigde trekkracht. Aan boord 

van schepen werd een kaapstander gebruikt voor het 

ophalen van het anker. Zie: 'aardwinde' 

 

Kajiroe lont
559

 inlandse lont, vervaardigd van cocosvezel. Ook: 

'kaierlont' 

 

Kameraard
560

 kamerstuk zoals een wijdmond 

 

Kamerbas, metale
561

 licht kaliber bronzen achterlaadkanon met losse kamers, 

gebruikt als draaibas 

 

Kamerstuk kanon met een konische kruitkamer, welke geacht werd 

om met een verminderde lading meer kracht te geven 

 

Kamerswijs
562

 vuurmond met een vernauwde kruitkamer 

 

Kan maataanduiding voor hoeveelheden vloeistoffen 

 

Kanonbok
563

 drievoet-kraan om kanonlopen op te tillen 

Kanonklap, geteerde
564

 weer- en waterdichte afdekking van geteerd zeildoek, dat 

het achterstuk van een kanon geheel overdekt; wordt met 

riemen vastgezet. Ook: 'Kanonklap, zeijldoekse'
565

 

Kanonkruidt
566

 grof buskruit voor gebruijk bij geschut 

Kanon quadrant
567

 richtinstrument om de elevatiehoogte van een kanon te 

bepalen, waren van brons gegoten, onder andrre 

vervaardigd door de geschutgieter Christiaen Seest 
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Kantige korl
568

 kruit bestaande uit kantige korrels i.p.v. ronde; de 

vervaardigingswijze is onbekend 

Kantoor
569

 letterlijk: zakelijke vestiging van de VOC, figuurlijk: 

organisatie-onderdeel; naar grootte:  hoofdkantoor, 

subaltern kantoor, onderhorig kantoor
570

. Ook gespeld: 

'comptoir' 

 

Kapel is een deksel van hout, dat diende om op het zundgat te 

plaatsen. Bestaat uit twee stukken, die een hoek vormen 

 

Kapstander
571

 aardwinde 

Kar-os
572

 rund, gebruikt als trekdier voor karren en als aandrijving 

van het spilrad van de buskruitmolen (rosmolen) van 

Surat 

Kardoes een bundeltje papier of leder, gevuld met buskruit; ook 

wel van linnen of perkament. Ook gespeld als 'cardoes' 

Kardoes, houten houten kardoeskoker. Zie 'cardoeskoker' 

Kardoes, koperen koperen kardoeskoker. Zie 'cardoeskoker' 

Kardoeshoutje
573

 zie 'kardoes-stok' 

 

Kardoeshuid
574

 geprepareerde schapenhuid met vacht, gebruikt voor de 

vervaardiging van kardoezen, die worden gebruikt in 

gietijzeren kanonnen waarin putten voorkomen 

 

Cardoeshuijden, opgemaakte
575

 schapenhuid met vacht, gesneden voor het vervaardigen 

van kardoezen 

Kardoesmal vorm voor het maken van kardoezen 

Kardoes-stok
576

 een houten vorm, waar men de kardoezen op maakt van 

linnen, papier of perkament 

 

Kardoestas
577

 lederen tas met klep tot berging van één kardoes of 

patroon, ten behoeve van de bediening van een 

gezwindstuk 
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Kartouw soort van kort zwaar kanon dat geschikt was voor de 

belegeringsoorlog, met een lengte van 11-12 voet; 

kaliber Duits 48 pond, Frans 36 pond; andere kalibers 

hiervan afgeleid: bv. halve kartouw 

 

Cartouwe verdeeling van…
578

 kanon met een klein kaliber dat is afgeleid van het 

kartouw: bv. 'cartouwe verdeeling van 16 pond', of idem 

van 8 of 4 pond 

 

Cas
579

  pakkist voor wapens 

 

Kayer
580

 zie kajiroe 

Kat
581

 vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende 

opstellingsplaats voor geschut, gelegen op een bastion of 

elders in een verdedigingswerk
582

 

 

Katoog
583

 onderdeel van een verdedigingswerk, mogelijk een kat, 

die in een nieuwe punt is opgenomen 

 

Katskop bijnaam van de hand- of Coehoornmortier 

 

Kazed
584

 inlands briefbesteller of koerier, Bengalen 

 

Keelgat
585

 schietgat aan de achterzijde (keel of gorge) van een 

verdedigingswerk 

 

Keers
586

 kaars, gedood, zoals een insect dat in een brandende 

kaars vliegt: 'in de keers gevlogen sijn'  

 

Keer worst zwaar touw dat achter een affuit werd gelegd om de 

terugloop te beperken; vaak werd hiervoor afgekeurd 

vijgertouw gebruikt, afkomstig van schepen 

 

Keeren van buskruit
587

 de ton of kist met buskruit omdraaien, waardoor het 

buskruit niet klontert en de salpeter uitzakt 

 Als het buskruit vochtig is wordt de ton op een andere, 

minder vochtige, plaats in het magazijn gezet; nat kruit 
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wordt uitgestort en gedroogd. Beschadigde kruittonnen 

worden gerepareerd of vervangen 

 

Keetel 1) verdiepte opstellingsplaats voor één of twee 

mortieren
588

 

 2) voorste deel van de ziel van een mortier, waarin zich 

de bom bevindt voor het werpen. Ook: 'vlugt' of 'vlogt' 

 

Keeteltrom, koper off pauk
589

 diepe trom in de vorm van een koperen ketel, door zijn 

gewicht veelal te paard gebruikt 

 

Kettingkogel
590

 projectiel bestaande uit twee kogels of kogelhelften, die 

door een ijzeren ketting aan elkaar zijn verbonden 

Komen in 1703 voor in het kaliber van 24 en 18 pond, 

met een gewicht van respectievelijk 23¾ en 17½ pond
591

 

 

Kip hoeveelheidsaanduiding voor lont met een gewicht van 

51,525 pond 

Klaar
592

 geschut, gereed voor gebruik, in tegenstelling tot 

vernageld. '16 ps.  klaar en 1 ps vernageld'
593

 

Klakkebussen
594

 met tirailleervuur beschieten: tegen de voortrop werd 

'geklakkebust' 

Klauwen, ijzeren
595

 kraaienpoten 

Kleene kardoeskist
596

 ook wel veldkist genoemd. Met houten klep afsluitbare 

kist voor de berging van enkele gebruiksgerede patronen 

of kardoezen ten behoeve van de gezwindstukken. Er 

was één kist per kanon. Mogelijk werd deze op de 

voorwagen vervoerd. Werd te velde op enige afstand 

achter het stuk geplaatst en bijgevuld vanuit de 

'ammonitiekar' 

 

Kleiklootjens
597

 kogeltjes van klei, die met een blaasriet werden 

verschoten ter verjaging van kleine vogels zoals mussen 

 

Klewang, swaare
598

 door lokale bewoners van de archipel gebruikt hakmes, 

dat zowel dient tot gereedschap als wapen. Een zware 

klewang is goed geschikt als oorlogswapen 
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Klieren musquets
599

 betekenis onbekend 

 

Klijn ammunitie
600

 klein kaliber ammunitie, voornamelijk voor 

handvuurwapens voor eigen verdediging. Betreft 

regelgeving bewapening vissersvaartuigen 

 

Klingen, deegen, agter verguld
601

 stalen degenkling voor infanterieofficieren, aan het 

achtereinde (bij de greep) voorzien van een verguldsel 

 

Kling van houwer
602

 stalen ongemonteerde kling van een houwer 

 

Klingen, esquadrons, 

half verguld
603

 stalen ongemonteerde klingen voor cavalerie officieren, 

aan het achtereind voorzien van verguldsel 

 

Kling tot palassen ruijters 

kromme
604

 ongemonteerde kling van kromme ruitersabel 

 

Kling tot palassen ruijters 

regte
605

 ongemonteerde kling van rechte ruitersabel 

 

Kling, verguld
606

 ongemonteerde kling, voorzien van verguldsel 

Klocke
607

 kanon met een konische kruitkamer, ook wel klokswijze 

Klokswijze
608

 kanon met een konische kruitkamer, welke geacht wordt 

om met een verminderde lading meer kracht te geven; 

ook aangeduid met clocksgewijze
609

: 'ijsere stucken 

clockwijs van 5 pond'
610

 of  'klocke van 6 µ' etc. 

 

Kloot, kloten massieve ronde ijzeren projectielen voor geschut, 

aanduiding in onbruik geraakt in de 17
e
 eeuw 

Kloots
611

 kloots, onderdeel van de kaliberaanduiding tot de 17
e
 

eeuw, bv. ' draaijstuck a 2 pond kloots'. Later in dezelfde 

betekenis: 'bals'
612
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Kneppel gegoten lang scherp; kaliber: 24, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 

3, 2, 1,  ¾ en ½ pond
613

 Zie ook: ' platte kneppel' 

Knopijzers
614

 betekenis onbekend 

Knuppel kogel lang scherp 

Koek-kruyd
615

 in de koperen mortier van de stampmolen aangekoekt 

buskruit 

Koelhuijs
616

 gebouw met onbekende functie bij de buskruitmolen te 

Colombo; zou onderdeel kunnen zijn van het 

'raffineerhuijs' 

 

Koetwal
617

 inlands officier, Bengalen 

 

Kogels in de mond
618

 1) aanduiding van paraatheid van de infanterie, met name  

musketiers en roerschutters: 'twe kogels op het musquet 

en twe in de mond'
619

 

2) eervolle wijze van overgeven: 'met kogels in de mond, 

aangestoken lont, slaande trom'  

 

Kogelbak
620

 bakken, tegen de boord aan, waarin het scherp wordt 

gelegd; vaker werden de kogels op het dek gelegd in 

touwkransen, waardoor minder schade werd opgelopen 

als een vijandelijke kogel deze gereed gelegde kogels 

trof 

 

Kogelbeugel
621

 kogelmal 

 

Kogelbus getrokken zonder  

vorm
622

 getrokken buks, de betekenis van de nadere aanduiding ' 

zonder vorm' is onbekend 

 

Kogelgewicht
623

 aanduiding van de buskruitlading van een kanon ten 

opzichte van het gewicht van de kogel: kogelzwaar, half 

of één derde 
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Kogelhok
624

 hok in fortificaties, waarin kogels naar kaliber 

gescheiden worden bewaard, beschermd tegen weer en 

wind 

 

Kogelkneppel
625

 lang scherp bestaande uit twee kogels, die door een 

ijzeren staaf met elkaar zijn verbonden 

Kogelmal, kopere
626

 ringvormig instrument om de doorsnede van de kogel te 

bepalen: passend, te groot of te klein voor het kaliber. De 

koperen kogelmal werd ook gebruikt voor het mallen van 

gloeiende kogels 

 

Kogelpasser
627

 passer om de doorsnede van een kogel te meten en het 

gewicht in ponden af te leiden 

Kogelsmeder
628

 ijzersmid, gespecialiseerd in de vervaardiging van 

smeedijzeren kogels en langscherp 

½ kogels swaerte
629

 kruitlading met een gewicht van de helft van dat van de 

kogel van het kaliber van de vuurmond 

Kogelvorm
630

 koperen vorm voor het gieten van loden kogels; ook: 

'kopere koegelvorm'
631

  

Kogelzware kruitlading kruitlading met een gewicht van de kogel van het kaliber 

van de vuurmond 

Kolf
632

 breed uitlopend achtereinde van de lade van een geweer, 

bedoeld om tegen de borst of schouder te worden 

aangezet bij het afvuren: 'kolven der snaphanen…' 

Kolf, fransse
633

 vorm van kolf naar Frans model 

Kolfplaat, kopere
634

 koperen plaat, ter bescherming bevestigd tegen de 

achterzijde van een geweerkolf 

Koolhok
635

 opslagplaats voor houtskool bij een kruitmolen 

Konstapels spaak
636

 houten richtspaak of hefboom, gebruikt voor het richten 

van het geschut 
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Konstenaer in de vuerwerken
637

 vuurwerker 

Koolbrander
638

 houtskoolmaker 

Koppen, gemeene
639

 gewone, niet gegradueerde, soldaten 

Coopere gesmeede stucken
640

 composiet kanonnen van smeedijzer met een 

koperbekleding 

 

Korrelen (van buskruit) onderdeel van het productieproces van buskruit, waarbij 

korrels van uniforme afmetingen worden gevormd 

 

Korrelhuijs
641

 gebouwtje bij de kruitmolen waar het korrelen van het 

buskruit plaats vindt 

Korte sterkte
642

 van arthillerijgoederen: overzicht op hoofdlijnen van 

aanwezig geschut, projectielen, kardoezen etc. 

Kortijn
643

 zie: gordijn 

Kraan
644

 hijswerktuig 

Krans, dubbelde
645

 standaard hoeveelheid voor bastlont, genoemd naar de 

transportvorm  

Kransyzer
646

 smeedijzeren ringijzer met drie spaken, tot c. 1770 

ingegoten in bronzen vuurmonden om de kernstang (de 

ziel) in de gietvorm te fixeren. Ook: chaplet 

Krasser
647

 schraper,ook gespeld als: 'kratser'
 648

 of 'crasser' 

 

Krasser met verkensstaart
649

 combinatiewerktuig van schraper en worm, ieder aan een 

uiteinde van een houten stok gemonteerd 

 

Kreppé buskruit zeer fijn buskruit, bestanddeel van het 'gezwindpijpje' 
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Kruis scherp
650

 ijzeren kogel waar twee ijzeren staven doorheen steken; 

wordt met touw omwonden om niet te schampen of de 

vuurmond bij het afvuren te beschadigen; ook kruisbal 

genoemd 

 

Kruyssend vuur kruisvuur 

 

Kruitblaas blaas van koe of varken, gebruikt voor waterdichte 

berging van buskruit; vooral in Ceylon en India in 

gebruik; een blaas werd ook wel gebruikt voor het 

bewaren van vloeistoffen, bij wijze van fles   

 

Kruijtdeeken
651

 haren kleed waarop kruit kan worden uitgestort 

 

Kruijtdrogen
652

 het ⁓: werkwoord voor laten drogen van buskruit 

 

Kruitfles 1) container voor het opbergen van fijn buskruit; zie  

kruithoorn 

 2) glazen fles, gevuld met buskruit, gebruikt als 

geïmproviseerde handgranaat 

 

Kruithoeder functionaris belast met de opslag van buskruit, inclusief 

kwaliteitsbewaking, keren, luchten etc. Te Colombo 

waren er in 1705 meerdere kruithoeders in het Casteel 

werkzaam 

 

Kruijtgat
653

 bergplaats voor het buskruit aan boord van een schip; 

ook wel aangeduid met 'kruitkamer' 

 

Kruithoorn container, gemaakt van een koehoorn, met koperen 

bodem en sluitdeksel, voor het opbergen van fijn 

buskruit; zie kruitfles. Ook: Cruithoorn met koper 

beslag
654

   

 

Kruithoornmaaker
655

 ambachtsman, gespecialiseerd in het vervaardigen van 

kruithoorns 

 

Kruithout
656

 benaming van een inlandse houtsoort waarvan uitstekend 

houtskool kan worden gebrand, dat dient als grondstof 

voor de vervaardiging van buskruit, o.a. Kayoe Morong 

 

Kruithuis
657

 bomvrij geïsoleerd staand gebouw, speciaal ingericht 

voor het veilig bewaren van grote hoeveelheden buskruit 
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Kruidkagchel inrichting om het buskruit tijdens het productieproces 

veilig te drogen. Ook: 'kruitstoof'
658

 

 

Kruijdkamer
659

 1) deel achter in de ziel waar de kruitlading van een 

kanon, houwitser of mortier wordt aangebracht. De 

kruitkamer kan cilindrisch zijn vernauwd of konisch zijn 

uitgevoerd 

 2) ruimte waarin een voorraad buskruit kan worden 

opgeslagen, in een kruithuis of aan boord van een 

schip
660

 

 

Kruitkelder
661

 overwelfde kelder onder een gebouw of bastion, 

ingericht voor het bomvrij bewaren van grote 

hoeveelheden buskruit 

 

Kruijtkist
662

 stevige houten kist, ingericht voor de berging van 50 

pond los buskruit; voorzien van een koperen voering 

 

Kruijtkolen
663

 houtskool gebruikt als grondstof voor het vervaardigen 

van buskruit 

 

Kruijtlantaarn
664

 brandvrij uitgevoerde lantaarn met een venster van 

onbreekbaar hoorn, voor gebruik in kruitkamers 

 

Kruidlepel bladkoperen buis aan het einde van een steel, zodanig 

gevormd dat ongeveer 1/3 open is. Wordt gebruikt om 

los kruit in de kamer van een kanon te brengen, daartoe 

een halve slag gedraaid 

 

Kruijtmaat, houte
665

 houten maatbekertje dat een zekere hoeveelheid buskruit 

kan bevatten. Komen voor in ¼, 1/2 , 1 en 2 £ 

 

Kruijtmaat, koperen
666

 maatbekertje dat een zekere hoeveelheid buskruit kan 

bevatten 

 

Kruijtmaten, gesnoerde
667

 afsluitbaar kruitkokertje voor één schot, met een snoer 

bevestigd aan een bandelier, zodanig dat het afsluitdeksel 

geopend kan worden, maar vast zit aan het snoer; ook 

apostel genaamd, omdat er 12 stuks aan de bandelier 

hingen. Vaak met nadere kaliberaanduiding 'tot 
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musquetten van 12 in ’t pond'. Er bestond ook een 

uitvoering voor corporaals 

 

Het Kruijtmaeken
668

 activiteit om buskruit te vervaardigen 

 

Cruijtmaker
669

 vakman die buskruit vervaardigt. Zie: 'baas cruijtmaker' 

 

Kruitmagazijn
670

 bergplaats voor buskruit 

 

Kruijtmakerije
671

 fabricage van buskruit c.a. 

 

Kruijtmolden
672

 kruitmaten of apostelen 

 

Kruijtmolen
673

 inrichting voor de vervaardiging van buskruit. 

Spellingsvariant: 'cruytmeulen' 

 

Kruijtmolensteen
674

 molensteen voor gebruik in een kruitmolen 

 

Kruytmoolesteene legger
675

 stenen ondersteen of legger voor gebruik in een 

kruitmolen 

 

Kruytmoolesteene looper
676

 stenen maalsteen of loper voor gebruik in een kruitmolen 

 

Cruytmortier koperen of bronzen vijzel voor de mechanische bereiding 

van buskruit met stampers, aangedreven door een kamrad 

(zie kruitstampmolen) 

 

Kruitpan onder het zundgat van een mortier aangegoten vlakje 

waarop een zekere hoeveelheid fijn kruit werd gelegd 

voor de ontsteking van de mortier, soms ter verfraaiing 

schelpvormig afgewerkt en dan aangeduid met 

kruitschelp 

  

Kruijtproeff, coperen
677

 kruittester of eprouvette; ook gespeld als 'kruijtproev' 

 

Kruijdpunt
678

 bastion of punt, gebruikt voor de opslag van buskruit, op 

het eiland Onrust, 1764 

 

Kruitrekening
679

 administratie van verbruik van buskruit, van fortificatie 

of schip 
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Kruijtsack
680

 lederen zak tot berging van buskruit 

 

Kruytschalen, kopere
681

 weegschaal voor het afwegen van buskruit, vonkvrij 

uitgevoerd in koper 

 

Kruitschelp klein aangegoten vlakje in de vorm van een Sint 

Jacobsschelp, net onder het zundgat van een mortier, 

waarop een hoeveelheid fijn buskruit werd gestrooid om 

het kruit in het zundgat te ontsteken, ook wel (kruit)pan 

genoemd 

 

Kruitstampmolen
682

 buskruitmolen met stampers en bronzen mortieren 

 

Kruytstoof
683

 inrichting om het buskruit tijdens het productieproces 

veilig te drogen. Ook: 'kruidkagchel' 

 

Kruytthoorn
684

 stenen torengebouw, ingericht voor de berging van een 

grotere voorraad buskruit 

 

Kruittrechter
685

 koperen trechter, gebruikt voor het vullen van bommen, 

granaten en vuurwerken met buskruit. Zie: 'tregter, 

koperen' 

 

Kruitton Houten ton met koperen hoepen tot berging en transport 

van buskruit. Spellingsvariant: kruidton 

 

Kruitzeef
686

 zeef voor het sorteren van buskruit op grootte en 

verwijderen van stof door te zeven: 'haire kruytzeeven'
687

  

 

Kruitzeijl
688

 zeildoek waarop kruit kan worden uitgestort 

 

 

Krijgs cassa
689

 kas waaruit kleine oorlogskosten worden betaald 

 

Krygsknechten
690

 soldaten 

 

Krijgsmunitie
691

 oorlogsbehoeften inclusief projectielen en buskruit 
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Kuijl
692

 verdieping in de zielwand; ondiepe exemplaren kunnen 

als nabewerking door uitboren worden verwijderd. Zie 

ook: 'bank' 

 

Kussens, stel
693

 rustpunten voor de kanonloop; komen voor bij de 

kalibers 12, 8, 4, 3 pond 

 

Kustaffuit
694

 'beweegbaar raam voor een roppaard van 12 µ caliber'. 

Affuit naar ontwerp van de Franse artillerie officier 

Gribeauval, bestaande uit een houten raam, dat aan de 

voorzijde draaide over een spil, terwijl aan de achterzijde 

een rol was bevestigd. Op het raam stond een kanon op 

een rolpaard, dat over het raam naar achteren kon lopen 

tot remming van de terugslag. Het kanon vuurde over 

banks. Door deze constructie kon het kanon een groot 

schootsveld bestrijken en was een kwetsbaar schietgat 

niet nodig. Spellingsvariant: 'cusaffuijt'
695

 

 

Laadgat
696

 het nauwe kanaal waardoor de geschutlading van de 

vuurmond werd ontstoken. Ook: 'zundgat', 'sintgat' 

 

Laadgat, ijzeren
697

 ijzeren zundgatvoering in een bronzen kanon, daterend 

van voor 1770 (mogelijk stalen zundgat: Coenraad 

Anthonisz kreeg extra betaald voor het aanbrengen van 

stalen zundgaten) 

Laadgereedschap
698

 werktuigen gebruikt voor het laden van geschut 

Laatpriem
699

 prikker van koperdraad om het zundgat door te steken; 

ook aangeduid met kopere laadpriem 

 

Laadprop gewone tussenprop tussen kruit van de geschutlading en 

het projectiel 

 

Laedstok, houte Javaans
700

 lokaal voor de VOC op Java (Japara) vervaardigde 

houten laadstok voor roers 

 

Laatstock
701

 houten, ijzeren
702

, of later stalen
703

 staaf met iets verdikte 

kop aan één uiteinde waarmee bij het laden musketten, 
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roers, snaphanen, pistolen en donderbussen de prop op de 

kruitlading werd aangestampt; gewoonlijk was de 

laatstok aangebracht in een uitholling aan de bovenzijde 

van de lade, onder de loop 

 

Laarssing
704

 lijfstraf voor matrozen en soldaten 

 

Laboratorium
705

 vertrek of ruimte tot het vervaardigen van 

ernstvuurwerken en het laboreren van bommen en 

granaten 

 

Lackagie
706

 vergoeding die een geschutgieter ontvangt bij het gieten 

van nieuw brons, waarbij een deel van het materiaal 

verloren gaat; vaak uitgedrukt in een vast percentage 

(doorgaans 10%) van het vergoten gewicht; bij het 

vergieten van oud brons werd deze vergoeding niet 

opnieuw toegekend 

 Ook bij het gieten van kogels en geschut van oud ijzer 

werd een lekkage toegekend. Ook: 'lekkage' 

 

Lade
707

 1) houten deel waarin de loop van een snaphaan ligt, ook 

wel lading of ladeng genoemd
708

 

 2) houten affuit zonder raden; oorspronkelijk was de loop 

ingelaten in de houten lade 

 

Laade, inlandse
709

 lade van aangepast model voor gebruik door lokaal 

aangeworven soldaten of die van lokale vorsten 

Laade, Vaderlandse
710

 lade van Nederlands model 

Ladehout, ruwe
711

 onbewerkt hout voor de vervaardiging van de kolven van 

handvuurwapens, zoals roers en musketten 

Laedhout tot snaphanen
712

 houten lade voor snaphanen. ook: 'ladehouten met beslag 

tot snaphaans'
713

 

Lademaker
714

 specialistisch vakman die het houtwerk van 

handvuurwapens vervaardigt (bij de VOC ingedeeld bij 

de wapenkamer) 

Laadgat
715

 zundgat 
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Laading doen
716

 schieten, mogelijk salvovuur. '…laading deed uit de 

snaphaans' 

Lampet met gaffel
717

 draagbare olielamp bevestigd aan een draagsteel. ook: 

'lampet met steel' 

Landpunt
718

 bastion aan de landzijde van een fortificatie 

 

Landtogt
719

 gewapende onderneming van scheepsvolk of 

ingescheepte soldaten op het land 

 

Lang scherp alle langwerpige projectielen, in de 18
e
 eeuw veelal 

identiek met 'kneppels', 'lange bouten'
720

 en 

'lankscharf'
721

 

 

Lang scherp met punten
722

 vermoedelijk: kruisscherp 

Lantaarn houten cilinder van het kaliber van de kanonskogel, 

gevuld met schroot, bestemd om uiteen te vallen of te 

barsten na het verlaten van de loopmonding; functioneert 

als kartets 

Lantmortier
723

 kaliber 75 pond steen, zo genoemd tot onderscheid van 

de zeemortier met hetzelfde kaliber 

Lascorijn
724

 Indiase soldaat 

Latrini
725

 soldatengemak in een fortificatie 

Latwerk
726

 ook staket, versperring of hekwerk van gepunte houten 

palen 

Leere panndekkel
727

 jugtlederen overdekking van het slot, pan en pandeksel 

van een vuursteenmusket en beschermde deze tegen 

regen, wind en stof 
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Legger met zand en puijn
728

 houten watervaten, gevuld met zand en puin, gebruikt 

voor het aanleggen van borstweringen en batterijen 

Leggersteen
729

 horizontale molensteen, waaover de loperstenen rollen 

Lemmer
730

 kling van een sabel, zwaard, e.d. verwant: lemmet 

Lepel
731

 koperen lepel voor het inbrengen van los kruit in een 

vuurmond, waarbij geen kardoezen worden gebruikt. 

Ook: 'kanonlepel', 'kruitlepel' 

 

Lepel met aftrekker combinatie van koperen lepel tot het laden van het kanon 

en een aftrekker, beide bevestigd aan de tegenover elkaar 

gelegen einden van een ronde houten stok 

 

Lepel met kratzer
732

 combinatie van een koperen lepel tot het laden van her 

kanon en een krasser om de ziel te reinigen en 

achtergebleven resten van de cardoes te verwijderen, 

beide bevestigd aan de tegenover elkaar gelegen einden 

van een ronde houten stok; oa tbv. 3-ponder 

 

Lepel, zonder stok koperen lepel tot het laden van een kanon met los 

buskruit, zonder de stok eraan (in deze vorm niet 

gebruiksgereed) 

 

Lepel-klos
733

 houten basis voor het koperen blad van de lepel 

Leepelsteel ronde houten stok waarop aan een uiteinde met koperen 

nageltjes een koperen lepel is bevestigd  

Lepelstuk aanduiding van een kanon waarbij de buskruitlading met 

behulp van een kanonlepel los direct in de kruitkamer 

wordt ingebracht, i.t.t. het kamerstuk, waar een 

kruitlading in losse kamers wordt toegepast. Een 

lepelstuk is een zwaarder kaliber kanon, zoals een saker 

 

Letterhoute stock
734

 stok van een partisaan, vervaardigd van de houtsoort 

waarvan gewoonlijk letterblokjes werden gemaakt 
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Ligtbal
735

 lichtprojectiel, ter illuminatie van het voorterrein van een 

versterking, veelal afgevuurd met handmortieren op het 

bemerken van enig geluid dat kon duiden op vijandelijke 

activiteit van bijvoorbeeld schanswerkers. ook gebruikt 

als seinmiddel. Zie: 'lugtbal' 

 

Lichtkogel
736

 lichtprojectiel voor een groot kaliber mortier 

 

Ligte schoten
737

 schoten die met een lichtere kruitlading dan gebruikelijk 

worden gedaan 

Ligtpijl
738

 vuurpijl met een met illuminatiesas gevulde kop, voor 

verlichting van het voorterrein 

Lijfschut
739

 persoonlijke lijfwacht, dardanel 

Lijkstatie
740

  ceremonieel ten grave dragen, waarbij afhankelijk van de 

rang van de persoon ereschoten met musketten of 

kanonnen werden afgevuurd 

Lijm, Engelse in vuurwerkerij gebruikte lijm. Het bijvoeglijk 

naamwoord 'Engelse' is een soortverbijzondering, 

oorspronkelijk duidend op herkomst of receptuur 

Linie VOC schepen gearmeerd als ten oorlog toegeruste 

schepen 'in staat in linie te leggen' (bruikbaar als 

eerstelijns oorlogsschip) 

 

Linne cardoes
741

 kardoes vervaardigd van linnen stof 

Lont gevlochten koord van katoendraad of andere vezel, die 

na te zijn aangestoken een tijd smeulde en diende voor 

het ontsteken van roers en musketten: 'kreeg de lont in de 

neus'; rook lont, bespeurde onraad
742

 

Lont, Bengaalse lont vervaardigd in Bengalen 

Lont, Chinese lont, vervaardigd in China 

Lont, cocos lont, vervaardigd van bast of vezel van de cocosboom 

Lont, gecoocte
743

 door koken genitreerde lont afkomstig uit Bengalen 
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Lont, hennipe
744

 lont, vervaardigd van hennep, indien vervaardigd in 

Indië, dan 'inlantse hennipe lont' genoemd 

 

Lont, Hollandse lont vervaardigd in Nederland, eerst van hennep, later 

van vierdraads gesponnen katoen 

  

Lont, inlandse lont vervaardigd in Indië, term tot onderscheid van 

Hollandse lont 

 

Lont, Kayiru lont vervaardigd van klappervezels 

Lont, Ternataanse lont afkomstig van Ternate, vervaardigd van boombast 

Lont, vaderlandse
745

 lont vervaardigd in Nederland 

Lont, brandende
746

 1) paraatheid van geschut gereed tot afvuren: 

'continuelijck brandende lont daarbij gehouden'  

 2) musketiers en arquebusiers met brandende lonten en 

geladen wapen, gereed tot vuren. 'met brandende lonten 

in de wapenen'
747

 

 

Lontberger, geel koper
748

 op patroontas aangebrachte bergingskoker voor 

brandende lont 

Lontregt
749

 afdwinging door middel van een krijgstocht  

Lontroer
750

 roer voorzien van een lontslot, soms 'treckslot' 

genoemd
751

 

Londslot
752

 mechanisme om een roer of musket met behulp van een 

brandende lont af te vuren 

Lontstok
753

 houten stok met een bek voor de bevestiging van een 

brandend stuk lont, gebruikt om geschut en mortieren af 

te vuren  

Lontstok, gemeene
754

 gewone houten lontstuk waaromheen een stuk brandende 

lont was gewikkeld 
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Londstock met koperen haan
755

 houten lontstok met een koperen bek aan het uiteinde 

waarin de brandende lont wordt bevestigd 

 

Lood-druiven druiven samengesteld met loden kogels; ook aangeduid 

met loode druiven
756

 

Loop schietbuis van een kanon of houwitser, maar ook van 

handvuurwapens 

 

Loop tot donderbus
757

 schietbuis van een donderbus 

 

Loop tot musquetton
758

 schietbuis van een musketon 

 

Loop tot snaphaan
759

 schietbuis van een snaphaan 

 

Loopersteen
760

 Verticale molensteen van een kruitmolen 

 

Loopgraaff
761

 ook: trenchee 

 

Loop-opmaker
762

 ambachtsman gespecialiseerd in het monteren van lopen 

op lades 

 

Loopvuur spoor van onoverdekt brandend meelkruit om met enige 

vertraging een lading buskruit te ontsteken. Ook: 

'leivuur'
763

 

 

Loot 1) gewicht, bijvoorbeeld van een buskruitlading 

2) gewicht van een projectiel, uitgedrukt in een 

gewichtsdeel van een pond; meestal werden projectielen 

voor handvuurwapens op deze wijze uitgedrukt 

 

Lopende kogel van 14 in een 

pondt
764

 kaliberaanduiding van een loden roerkogel, aangegeven 

in een breukdeel van 1/14 van het pondgewicht 

 

Loper, koperen onderdeel van het molenwerk van een buskruitmolen, 

vervaardigd van koper of brons (vonkvrij) 

Losbranden
765

 afschieten van geschut 
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Losgaan
766

 afschieten van handwapens  

Losse cardoes
767

 kardoes met saluutlading, ook aangeduid als Losje 

kardoes
768

 

Los kruijd
769

 niet in kardoezen, kardoeskokers of beursvaatjes verpakt 

buskruit, gold als gevaarlijk 

 

Lossen een schot afvuren. 'een roer hoorende lossen…'
770

: een 

roerschot horen 

Lugtbal
771

 pyrotechnisch projectiel dat geworpen wordt uit een 

handmortier, mogelijk identiek aan ligtbal; ook gebruikt 

als seinmiddel 

 

Luchtgaten
772

 ventilatie-openingen in kruitmagazijnen 

 

Lugt geweer geweer waarbij het projectiel door samengeperste lucht 

wordt voortgedreven. Ook omschreven als  'geweer, 

toestel ende toebehooren'
773

 

 

Luchtich
774

 vermoedelijk boogschot, gaat hoog door de lucht indien 

is afgeschoten onder een hoge elevatie: 'raakten luchtich 

in de huizen' 

 

Lugtkogel
775

 lichtkogel 

 

Luns
776

 ijzeren oog aan het einde van een wielas, om trektouwen 

aan te bevestigen; in het bijzonder: 'luns tot 

ropaerden'
777

; ook gespeld als 'lunds' of 'lenc' 

 

Lustmortier(tje)
778

 pyrotechnische mortier, gebruikt om siervuurwerk in de 

lucht te schieten 

 

Lustvuurwerk sier- of vreugdevuurwerk 

 

Maaltje met riem
779

 mal voor klein kaliber kogels voor musketten en licht 

geschut. Spellingsvariant: 'maltje' 
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Magazin d’Armes
780

 wapenmagazijn, term gebruikt tot onderscheid van de 

wapenkamer, waarmee meer een administratieve eenheid 

wordt bedoeld 

Mal houten of koperen pasringen voor het bepalen van de 

diameter van massieve kogels, granaten en bommen. Er 

waren gewoonlijk drie maten, aangeduid met grote, 

middelste mal en kleine mal. projectielen die kleiner van 

afmetingen waren dan de kleine mal werden verworpen; 

grotere dan de grote mal pasten niet in de vuurmond. 

Specifiek voorbeeld van een aanduiding: 6 lb door de 

kleine mal (kogel met een kleinere diameter dan 6 lb, 

veelal 5½ lb) 

Mal, koperen Koperen pasring voor het bepalen van de diameter van 

massieve kogels; een koperen mal werd altijd gebruikt 

voor het mallen van gloeiende kogels 

 

Mallen (werkwoord) het bepalen van de diameter van massieve 

kogels met behulp van een set mallen 

 

Malstok
781

 houten stok om het kaliber van nieuw gemaakte 

geweerlopen te controleren 

 

Malwagen
782

 mallejan, radvoertuig voor het transport van 

geschutlopen 

 

Maon
783

 aanduiding bepaalde hoeveelheid ter grootte van 68 of 

72½ pond, gebruikt voor o.a. salpeter; ook gespeld als 

'man' 

 

Martavaan
784

    groot aardenwerken vat voor de berging van rijst, olie en  

buskruit. Werden door de VOC ingekocht in Syriam  

(Siriangh) in Myanmar (v/h Birma) 
 

Matroos hulpkracht bij de artillerie, gebruikt voor verplaatsing 

van het geschut en terugrollen daarvan in de stelling na 

het schot. Is veelal een zeevarende 

 

Medan bonkal
785

 bedoeld: bankal, duurzame houtsoort op Sumatra, 

gebruikt als constructiehout voor gebouwen 

 

                                                                                                                                                                                     
779

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, imv.nr. 1186. 
780

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
781

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 223. 
782

 Van der Chijs Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek. Twaalfde deel 1795-1797, p. 428. 
783

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4498. 
784

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8829. 
785

 GM 9, 491: 31 oktober 1733.  



78 
 

Meelcruyt
786

 meelkruit, niet gekorreld poedervormig buskruit, 

gemaakt door het nogmaals malen van zwart kruit. Ook: 

meelpoeder of meelpulver 

 

Melkhout
787

 1) snelgroeiende doornhaag, gebruikt voor versperring 

van taluds, bermen van vestingwerken e.d., vermoedelijk 

Euphorbia antiquorum 

 2) ook verwerkt tot houtskool, gebruikt als grondstof 

voor de vervaardiging van buskruit
788

 

 

Memorie instructief
789

 schriftelijke orders over de wijze van organisatie en 

uitvoering van een militaire operatie 

 

Memorie van menagie
790

 bezuinigingsbegroting: bij resolutie van 9 mei 1755 werd 

de bezettingssterkte en bewapening van alle garnizoenen 

en versterkingen vastgesteld 

 

Mercurium supplimaat
791

 grondstof t.b.v. pyrotechniek; ook aangeduid met 

mercuris sublimatus
792

 

 

Mes, koperen
793

 mes gebruikt bij maken van kardoezen etc. Koper i.p.v. 

ijzer was vonkvrij en veiliger 

 

Metaal geschutbrons, materiaalaanduiding waaruit geschut is 

vervaardigd.  

 

Mick spil en vork, gemonteerd op de verschansing, in de 

marsen of op palen, voor de plaatsing van licht geschut, 

dat vrij kon draaien en eleveren 

 

Mignon
794

 licht kaliber ijzeren of bronzen kanon, ook gebruikt als 

scheepsgeschut 

 

Mijntje
795

 verborgen springlading van buskruit, die op afstand kan 

worden ontstoken als de vijand zich op die plek bevindt 

 

Militaire weezen
796

 het geheel der beschikbare militaire middelen, inclusief 

bewapening, levende strijdkrachten en dode 

weermiddelen 
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Te min bevonden
797

 tekort in aantal of quantiteit 

 

Mineren ondergraven van een muur, bastion of ander deel van een 

vestingwerk om deze te doen instorten of met een 

springlading te vernielen. Ook aangeduid met 

'ondermijnen' of 'mijnen'
798

 

 

Minuutschooten
799

 als eerbewijs gedurende een bepaalde tijd of handeling 

iedere minuut een saluutschot afvuren 

 

Model, koperen voor bommen model van een bepaald kaliber bom, dienende tot 

voorbeeld en maatvoering voor de productie 

 

Moeskoppen
800

 werkwoord: roven en stropen 

Molenplanken
801

 door houtzaagmolen vervaardigde planken, timmerhout 

Mont specie de boring van de vuurmond als maat van de metaaldikte 

Monden in de broeck hebben
802

 normatieve metaaldikte afgemeten aan het aantal maal 

dat de afmeting van de boring past in de omtrek van de 

broek (achterstuk) van het kanon. Bv. kanonnen 'die niet 

meer als 10 monden in de broeck hebben'
803

 

Mondgat laadgat of buisgat van een bom 

Mondprop houten prop, eventueel met handvat, die wordt gebruikt 

voor het afsluiten van de monding van een kanon, 

houwitser of mortier tegen weersinvloeden 

 

Mondstuk
804

 voorste deel van de loop van een vuurmond waarin zich 

de monding bevindt, inclusief de tromp. Bij lange 

vuurmonden zoals slangen ook aangeduid met de term 

'roer' 

 

Monteeren
805

 in elkaar zetten van diverse onderdelen van een snaphaan 

of blank wapen etc. 

 

Monture
806

 artilleriebewapening van een (VOC) schip  
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Monture, geregelde
807

 voorgeschreven en vastgestelde artilleriebewapening van 

een VOC schip (veelal gebruikt voor retourschepen en 

vaartuigen die tussen Patria en Octrooigebied varen) 

 

Moordslag ook ijsere slag genoemd. Om stormkogels en 

stormpotten gevaarlijker te maken en het blussen of 

terugwerpen te beletten worden één of meer ijsere slagen 

toegevoegd. Aan een zijde gesloten ijzeren pijpje of loop, 

gevuld met buskruit en één of twee pistoolkogels. Wordt 

willekeurig geactiveerd als het vuur van het 

hoofdprojectiel via het zundgat de kruitlading bereikte. 

Het schot ging dus onverwacht en ongericht af 

 

Morgenkar
808

 betekenis onbekend 

 

Morgenster
809

 strijdknots met prikkels of stekels, waarmee matrozen 

werden bewapend; ook op forten wel gebruikt 

 

Morion
810

 schootvrije ijzeren helm; ook wel gespeld 'marlion'
811

 of 

'morlioen'
812

 

  
Mortier 1) korte bronzen of ijzeren vuurmond, waarmee holle 

projectielen (bommen, granaten), stenen kogels, 

spiegelgranaten of losse stenen, en vanaf de 17
e
 eeuw 

ook brand en lichtkogels, met een sterk gekromde baan 

werden geworpen. mv 'mortiers'
813

 

2) bronzen, koperen of stenen vat waarin met een vijzel 

of stamper een stof wordt fijngemaakt
814

 

3) 'Mortiers, kopere'
815

: mortieren voor gebruik in de 

stampmolens voor vonkvrije vervaardiging van buskruit 

 

Mortiergranaat
816

 projectiel voor lichte mortieren, zoals de handmortier 

 

Mortiergranaatpijp
817

 houten buis tot mortiergranaat 

 

Mortierquadrant, kopere
818

 richtmiddel voor mortieren ter bepaling van de ingestelde 

elevatiehoek 
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Mortierschieter
819

 bediener van een mortier, later wel aangeduid met 

bombardier 

 

Mortierstoel
820

 affuit van een mortier 

 

Mortierwagen
821

 transportwagen, ingericht voor het vervoer van een 

complete mortier met bedding 

 

Mortierwisser
822

 wisser voor het schoonmaken van de ketel van een 

mortier; heeft een korte stok 

 

Moskuijl
823

 houten hamer, gebruikt door de konstabel. Ook gespeld 

als: 'moskel'
824

 

 

Munitiekisje
825

 houten kistje bestemd tot het bergen van patroonmunitie 

ten behoeve van de 'gezwindstukken' 

 

Muragie
826

 gemetseld muurwerk van een verdedigingswerk 

 

Musketriem
827

 geweerriem, ook gebruikt voor het geven van 

disciplinaire lijfstraffen 

 

Musketten met lontjes  

schietende
828

 lontmusketten 

 

Musquet zwaar type geweer. 'Goed ganghbare musquetten' is een 

statusaanduiding voor geheel bruikbaar; 'musquet van 12 

in ’t pond' is de gebruikelijke wijze van kaliberaandui-

ding 

 

Musquetkogel
829

 massieve ronde loden kogel, bestemd om uit een musket 

te worden verschoten 

 

Musquets-laden
830

 onderdeel van het houtwerk van het wapen, dat de loop 

draagt 

 

Musquetlood lood waarvan musketkogels gegoten worden 

 

                                                           
819

 GM 2, 7-89: missive van 18 deceber 1639. 
820

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945, scan 437. 
821

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945, scan 437. 
822

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, imv.nr. 1186. 
823

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8092. 
824

 Witsen (1671) Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. p. 283. 
825

 NL-HaNA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv.nr. 1078. 
826

 DR 1664, 286. 
827

 Raven-Hart (1964) The Dutch wars with Kandy 1764-1766. p. 27. 
828

 ANRI, Hoge Regering, inv.nr. 1037. 
829

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7244. 
830

 DR 1674, 159. 



82 
 

Musquets schoot afstand ter lengte van de effectieve dracht van een 

musketschot, circa 400 meter
831

; komt ook voor als 'groot 

musquetschoot'
832

 

 

Musquet-stamper
833

 laadstok voor musket 

 

Musquetterije
834

 onder dekking van musketvuur: 'onder faveur van de 

musquetterije' 

 

Musquetton, gemene
835

 soort donderbus in eenvoudige uitvoering 

 

Musquetton, gemeene ijzere
836

 soort donderbus in eenvoudige uitvoering met ijzerbeslag 

 

Musquetton, gemeene ijzere, van 

4 in ‘t £, van binnen gehamert
837

 soort groot kaliber donderbus (¼ pond) in eenvoudige 

uitvoering met ijzerbeslag, de loop van binnen door 

hameren afgewerkt 

 

Musquetton, kopere
838

 soort donderbus met koperbeslag 

 

Musquettons druyven
839

 druiven die verschoten worden uit musketons en 

donderbussen 

 

Naden gietnaden op een hol gegoten projectiel 

 

Naeyen
840

 oude kapotte kruitvaten werden om verlies van de inhoud 

te voorkomen wel in huiden genaaid 

 

Nayro
841

 Indiase soldaat, ook gespeld als 'nairo' 

 

Nederstampen, hart
842

 laadwijze van musket, snaphaan of geweer, zonder 

gebruik te maken van de laadstok, door het wapen met de 

kolf hard op de bodem te stampen, hetgeen kon leiden tot 
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breuk van de kolf en andere beschadigingen, zodat deze 

laadwijze officieel was verboden 

 

Negotieboek
843

 administratieboek voor de handel in de vorm van 

beginvoorraad, mutaties, eindvoorraad, alles aangeduid 

in aantal of volume en prijs 

 

Neteldoek
844

 bepaald soort textiel 

 

Nootschrouf aan een steel bevestigde schroef waarmee een 

afgebroken wisserklos uit de vuurmond kon worden 

verwijderd 

  

Oculaire inspectie
845

 visuele inspectie om zelf de toestand waar te nemen. 

Ook: 'oculaire visitatie' 

 

Offerstuk
846

 twee kanonnen die in 1742 in het hof te Kartasoera lagen 

werden zo aangeduid; een verzoek van de Soesoehoenan 

om ze te krijgen werd geweigerd. Wat voor kanonnen 

daarmee precies worden bedoeld is niet duidelijk 

 

Olium terra
847

 aardolie 

 

Omheining
848

 pagger of pallisade 

 

Om leech
849

 kanonnen nog in transportstand gezekerd voor de 

geschutpoorten, in deze toestand niet gereed voor 

gebruik: 'de stucken lagen noch om leech' 

  

Ommanteling
850

 omheining, palissade 

 

Omnaaid
851

 betekenis identiek aan benaaijt, verder werden 

Compagniesslaven om de bovenarm omnaaid met een 

lederen band met het compagnieslogo. Zie ook benaaid 

en ingenaaid 

 

Onbequaam kruijt
852

 onbruikbaar buskruit 

 

Onbeset schietgat
853

 schietgat waarachter geen kanon staat opgesteld. Ook: 

'ongemonteerd' 
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Onbruijkbaar
854

 staat van het geschut, soms ook aangeduid met 

'onbequaam'. Zie ook: bruijkbaar, bequaam 

 

Once
855

 1/16 pond Amsterdams gewicht, 30,88 gram
856

 

 

Onderlaag
857

 ballastlading van een retourschip, bijvoorbeeld salpeter 

 

Onderleggers
858

 houten balken waarop het geschut rust, veelal swalpen 

genoemd 

 

Ongarisch koper
859

 Hongaars koper  

 

Ongebrand geweer
860

 geweer, waarvan de houten kolf niet is voorzien van een 

VOC brandmerk als eigendom 

 

Ongekorld kruyt
861

 buskruit dat nog niet gekorreld is (productiefase, niet 

bedoeld meelkruit) 

 

Ongelaboreerd (bom of granaat) niet voorzien van een springlading 

zwart buskruit, maar wel van een buis 

 

Ongemonteerd schietgat
862

 schietgat waarachter geen kanon staat opgesteld. Ook: 

'onbeset' 

 

Ongewapend
863

 niet van wapens voorzien: uitgediende soldaten worden 

ongewapend getransporteerd 

 

Onnut tot eenige dienst toestand van een voorwerp: totaal nutteloos voor gebruik 

 

Onordentelykheyt
864

 wanordelijke slagorde 

 

Ontbaarden (werkwoord) massieve kogels ontdoen van de gietrand 

op de naad van de twee helften van de gietvorm 

 

Oncostelijck
865

 bijvoeglijk naamwoord: weinig kostend, bv. lont 
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Ontnagelen een door vernageling tijdelijk onbruikbaar gemaakt 

kanon weer bruikbaar maken door de vernagelpen uit het 

zundgat te verwijderen 

 

Ontramponeerd
866

 bijvoeglijk naamwoord: beschadigd, bijvoorbeeld 

ontramponeerde druiven, waarvan het doek en de touwen 

waren vergaan, zodat ze uiteengevallen waren; ook 

'ontramponeerde geweren'
867

 

 

Ontsteekgat
868

 zundgat van een kanon 

 

Oor
869

 oren: stel hijsogen op het zwaartepunt van een kanon, 

houwitser of mortier, vaak in de vorm van vissen en 

'dolfijnen' genoemd 

 

Oor-yzers
870

 ijzers terzijden aan de rolpaarden om die te besturen en te 

bedwingen, ook wel 'bockshorens' genoemd 

Oorijzers tot deegens
871

 betekenis onbekend 

Oorlogsbehoeften
872

 oorlogsgereedschappen
873

, wapens, munitie, 

laadgereedschappen etc. 

Oorlogstuijg
874

 wapens, munitie, buskruit, laadgereedschappen en 

handwapens 

Open staan
875

 schietgat zonder kanon 

Ophaalder, koperen
876

 werktuig voor het vervaardigen van kardoezen 

Opneem en meting nauwkeurige inventarisatie, waarbij ook kaliber en 

afmetingen van het geschut werden opgegeven 

Oproe cardoes
877

 kardoes met een kleine kruitlading tot het oproeden van 

geschut; ook: 'oproeijkardoes' 

Oproeden
878

 opruimen van het zundgat door het afvuren van een 

kleine kruitlading: bv. 'oproeden der flankstukken'
879
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Oproeij kruijt
880

 kleine kruitlading voor het oproeden of schoonblazen 

van het zundgat van een vuurmond. Zie: 'oproekardoes' 

 

Opstel opzet; richtmiddel voor geschut 

Optochten
881

 gewapende demonstraties om de vijand te imponeren 

Opzetquadrant, kopere
882

 richtmiddel voor geschut ter bepaling van de 

elevatiehoek 

 

Opzet schoot 1) ook wel boog schoot genoemd. schot met een kanon 

dat boven de horizontale lijn is geëleveerd met behulp 

van de opzet; ook wel boog schoot genoemd 

2) de schootsafstand op die manier wordt bereikt 

 

Opwynden ophijsen 

Oorlogsjoncquen
883

 Chinese jonken, ingericht voor oorlogvoering 

Opsiender
884

 beheerder van de artillerie: 'opsiender over d’arthillerij' 

beheerder van de wapenkamer: 'opsiender over de 

wapenkamer' 

 

Oud scherp
885

 afgekeurde projectielen, als ballast gebruikt 

Overbanck
886

 geschut dat over de top van de voorgelegen wal heen 

schiet en niet door een in die wal aangebracht schietgat. 

Daarmee kan een grotere schootssector worden bestreken 

 

Overneem
887

 overgave van de administratie en bijbehorende 

persoonlijke verantwoordelijkheid aan een 

functieopvolger 

 

Overtollig
888

 overbodig, boventallig. Ook: 'overbevondene'
889

 

Overwinningsdag
890

 jaarlijkse gedenkdag voor een overwinning of verovering 

van een stad, gevierd met een dankdienst, saluutschoten, 

branden van pektonnen en het afsteken van vuurwerk 
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Paardehair
891

 staartharen van paarden, gebruikt voor de fijnste 

kruitzeven 

 

Pagar omheining 

 

Palissade houten wand of paalwerk, bestaande uit aangepunte, 

verticaal in de grond geplaatste boomstammen 

 

Pallissaatwerk
892

 pallissadeconstructie 

 

Pan 1) klein aangegoten vlakje net onder het zundgat van een 

mortier of houwitser, waarop een hoeveelheid buskruit 

werd gestrooid om het kruit in het zundgat te ontsteken, 

naar de vorm en afwerking later ook wel kruitschelp 

genoemd 

 2) kommetje met fijn buskruit ter hoogte van het zundgat 

van een lont-, rad- of vuursteenontsteking van een 

handvuurwapen 

 

Pandeksel, jugtleere
893

 water- en winddichte lederen bedekking van de pan en 

het vuursteenslot van een snaphaan; ook wel leere 

'panndekken' genoemd 

 

Pankruit fijn buskruit dat gebruikt wordt voor handwapens en de 

ontsteking van geschut 

 

Paplont
894

 lont, genoemd naar de vervaardigingswijze van het 

nitreren 

 

Pardisaan
895

 partisaan, ook gespeld als 'bardisaan'
896

 

 

Parra
897

 gewichtseenheid van 24 pond, o.a. in India 

 

Parrang
898

 korte Javaanse houwer, zowel werktuig, als gereedschap. 

Spellingsvarianten: 'parang' en 'parring' 

 

Partisaansspits
899

 stalen kling van een partisaan 

 

Pas volgens het exercitiereglement der infanterie de afstand 

van 0,75 meter 
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Passer, ijzere
900

 mathematisch instrument om cirkels te trekken of 

objecten de maat te nemen 

 

Patroon 1) voorgeschreven model. zie: fatsoen 

 2) kardoes, die aan de houten sabot was bevestigd en met 

het projectiel een patroon vormde voor het 

gezwindkanon. 'saaije patroon'
901

 

 

Pattroon, losse
902

 patroon voor geweer of snaphaan, zonder kogel, 

bestaande uit een gerold papieren kokertje, met een 

lading buskruit. Gebruikt voor oefening en het lossen van 

eerschoten bij militaire begrafenissen; per bos
903

. 

Spellingsvarianten: 'loose patroon'
904

, 'patroon, losse, 

sonder scharp'
905

 

 

Pattroon, vaste
906

 patroon met kogel voor geweer of snaphaan, bestaande 

uit een gerold papieren kokertje, met een lading buskruit 

en loden kogel, verpakt per bos
907

 

 

Pattroon, vaste tot pistolen
908

 patroon met kogel voor pistolen bestaande uit een gerold 

papieren kokertje, met een lading buskruit en loden kogel 

 

Patroonhuls
909

 gerold papieren kokertje tot vorming van een vaste 

patroon voor geweer of snaphaan, waarin een lading 

buskruit en een loden kogel tot direct verbruik zijn 

verpakt; vervaardigd van patroonpapier of oud papier
910

 

 

Pattroonkist
911

 houten kist tot berging van gerede infanteriepatronen; 

werden wel dichtgebonden met kaier stroppen
912

 

 

Patroonkoker, houten
913

 houten blok met buisvormige gaten tot berging van de 

papieren patronen, onderdeel van de patroontas; werd tot 

bescherming tegen weer en wind afgedekt door een 

overstekende lederen flap 

 

Patroonmaltje met riem
914

 mal om de maat van de papieren geweerpatroon te 

controleren voordat deze werd ingebracht, was met een 
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riempje bevestigd aan de schouder- of buikriem. Ook 

gespeld als pattroonmaaltje 

 

Patroonriem
915

 riem van zeemleer met vakjes voor de berging van 

patroonmunitie 

 

Patroonsak vermoedelijk zak of tas tot berging van een patroon voor 

een kanon, bestaande uit projectiel, houten sabot en 

kardoes met kruitlading 

 

Patroontas
916

 tas, bestaande uit een koperen bak met pijpjes tot berging 

van de patronen, afgesloten door een lederen klep met 

overslag en sluitriempje, ter bescherming tegen regen en 

vocht, veelal bevestigd aan een kruisriem, soms aan een 

buikriem 

 

Pattroontas, groote met 

londberger
917

 grote patroontas, voorzien van een afsluitbare koperen 

pijp met gaatjes tot berging van lont; in gebruik bij 

grenadiers 

 

Pattroontas, groote sonder 

londberger
918

 grote patroontas, niet voorzien van een afsluitbare 

koperen pijp met gaatjes tot berging van lont 

 

Pattroontas, swarte van dubbeld 

leer, zonder riem
919

 extra zwaar uitgevoerde zwarte patroontas 

 

Patroontas met koperen plaat en 

houten patroonkokers voor  

25 patroonen
920

 lederen patroontas met plaat en flap tot afsluiting van een 

bak met houten kokertjes tot berging van papieren 

patronen 

 

Patroontasdeksel
921

 overstekende lederen sluitflap, die de patronen in de tas 

beschermt tegen weer en wind 

 

Patroontaskast
922

 koperen bak waarin de gebruiksvoorraad patronen van 

een geweer op de man worden geborgen; de inhoud van 

de bak wordt door een brede lederen flap beschermd 

tegen weer en wind en stof 
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Patroontasmaker
923

 ambachtsman die patroontassen vervaardigt en repareert 

 

Patroontas- en scheedemaker
924

 ambachtsman die zich bezig houdt met de aanmaak, 

onderhoud en reparatie van leerwerk, met name 

patroontassen en scheden voor bajonetten, houwers en 

degens 

 

Pecton kleine, op een houten staak geplaatste ton, gevuld met 

pek, dat  in brand wordt gestoken voor illuminatie bij 

feestelijke gelegenheden. 

 

Pedreros
925

 steenstuk; naam van Portugese origine 

 In Ceylon werd met deze term een houten kanon 

aangeduid, bestaande uit een uitgeholde klapperstam, die 

was omwoeld met rotan. De strijdkrachten van Kandy 

laadden dit kanon voor de helft met buskruit en verder 

met stenen kogels, steengruis en ijzerschroot 

Veiligheidshalve werd het wapen niet in de eigen batterij 

opgesteld en afgevuurd, maar in bossages langs wegen 

opgesteld en gebruikt als een fougasse of bermbom
926

 

 

Pelotonsvuur
927

 wel onderhouden pelotonsgewijs geweervuur afgegeven 

door infanterie of matrozen (bij landingen) 

  

Pennist
928

 lager administratief personeel, bv. klerk of schrijver, 

vormen soms eigen militieonderdeel. Ook: 'soldaten aan 

den pen'
929

 

 

Pertuisaene partisaan 

 

Petarde op een zware iepenhouten plaat ('madrill bert') met de 

monding naar beneden bevestigde metalen mortier, of 

vaasvormig metalen buis, met een samengeperste lading 

zwart buskruit, die tot doel had om door de explosie 

poortdeuren en andere obstakels te vernielen; ook 

gespeld als 'pitard'e
930

 of 'petard', ook 'springbus' 

genoemd 
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Petart papier
931

 patroon- of kardoespapier (niet bestemd voor de petarde) 

Piek, drieling
932

 korte piek van een derde van de standaard lengte; ook 

wel gespeld als 'drilling'
933

 

Piek, halve
934

 korte piek van de helft van de standaard lengte 

Piek, hele piek van standaard lengte  

 

Piekdop
935

 ijzeren of koperen beschermdop aan de onderzijde van de 

piekstok, ter bescherming van het houten scheepsdek 

 

Piekspits
936

 scherpe ijzeren punt, met behulp van een schoen 

gemonteerd aan de voorzijde van een piekstok; mv 

'piekspitzen' 

 

Piekstok
937

 houten stok, tot hele, drieling of halve piek, in Nederland 

veelal van essenhout: 'essen houte piekstok'
938

, in Indië 

jatihout 

 

Piekstok, Javaansch
939

 houten stok tot piek, onbekende houtsoort 

 

Pikkrans
940

 brandstichtend middel, bestaande uit een krans van 

tenen, besmeerd met pek of teer; na te zijn ontstoken 

werd de pekkrans met de hand of een gaffel geworpen; 

ook gespeld als 'peckcrans'
941

 

 

Pikol
942

 picol, last die door één man aan een juk kan worden 

gedragen, 125 pond Amsterdams (ruim 60 kilogram) 

 

Pion(s) lokaal aangeworven Indiase soldaat in dienst van de 

VOC 

 

Pistool, dobbel
943

 dubbelloops pistool met naast of boven elkaar gelegen 

lopen. 'dobbel pistool met paarlemoer ingeleyt'
944
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Piestool met vergulde loop
945

 luxe uitgevoerd presentatiepistool, met verguldsel op de 

loop  

 

Piestool met uijtgekapte loop
946

 luxe uitgevoerd presentatiepistool 

 

Piestool met twee lopen
947

 dubbelloops pistool 

 

Pistool met koperen kolf
948

 pistool ten behoeve van de bewapening van dragonders 

te Samarang, 1768 

 

Pistool crasser
949

 schraper voor een pistool 

 

Pistoolholster
950

 gevormde koker tot berging van een pistool, bij ruiters 

gemonteerd op het zadel 

 

Pistoolkogel
951

 massieve ronde loden kogel om uit een pistool te 

verschieten. Ook: 'pistoolskogel' 

 

Pistoolkruijt
952

 fijn buskruit, speciaal gebruikt in pistolen 

 

Pistoolpatroontas
953

 tas voor berging van pistoolpatronen 

 

Pistoolschoot geschatte afstand ter lengte van de bekend veronderstelde 

effectieve dracht van een pistoolschot 

 

Pistoolslot
954

 afvuurmechanisme voor een pistool, veelal vuursteenslot 

 

Pistoolsteen
955

 vuursteen voor gebruik bij de vuursteensloten van 

pistolen 

 

Pitje pasmunt met geringe waarde, vervaardigd van een 

legering van tin en lood of metaal van oud bronzen 

geschut 

 

Pijlschot
956

 verwonding door een treffer van pijlen afgeschoten met 

een boog of blaaspijp 

 

Pijp houten, holle, ronde buis, gevuld met buskruit tot 

ontsteking na een zekere tijd van een bom of granaat. 
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Daartoe werd de pijp in een rond gat, het buisgat, in de 

gevulde bom of granaat geslagen. 

 

Pijp-swavel
957

 geraffineerde en in cilindrische vorm gesmolten zwavel 

Pijper
958

 militaire muzikant die een dwarsfluit bespeelt 

 

Pijpje, geswind papieren kokertje met sas gevuld, werd in het zundgat 

geplaatst en ontstoken met een zunder om het 

gezwindkanon af te vuren 

 

Pijpje, koperen
959

 koperen kokertje met sas gevuld, werd in het zundgat 

geplaatst en afgestoken met een zunder om het 

gezwindkanon af te vuren; de restanten koper waren 

hinderlijk en leverden gevaar op voor de 

bedieningsmanschappen 

 

pl provisioneel 

 

Place d’armes
960

 wapenplaats, militair steunpunt 

 

Plamper mogelijk de benaming van een blank wapen (afzonderlijk 

genoemd bij sabels, degens en houwers) 

 

Planten (van het geschut)
961

 opstellen van (belegerings)geschut om een fortificatie of 

stad te beschieten 

 

Platbodem schouw
962

 roeivaartuig met weinig diepgang dat ook geboomd kan 

worden, gebruikt voor het uitvoeren van landingen 

 

Plat lang scherp
963

 1) gegoten ijzeren kneppels 

 2) langwerpig projectiel bestaande uit twee ronde en 

dikke ijzeren schijven, die aan de uiteinden van een 

vierkante smeedijzeren steel zijn geklonken
964

 

 

Plat loot afdekking van het zundgat, bestaande uit een plat stuk 

lood, dat met riemen op zijn plaats werd gehouden en 

door hamerslagen op het stuk was vastgezet 

 

Platte Forme
965

 geschutsopstelling, mogelijk iets verhoogd, maar lager 

dan een kat 
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Platte kneppel
966

 gegoten kneppelkogel, plat van vorm, langscherp 

Plongeer affuit
967

 speciale affuit om vanaf een hoge positie, bv. een berg, 

naar beneden te schieten. Ook: depressie-affuit 

Poespas balijs
968

 gemaksemmers, grote en kleine. Ook: 'pospas balijs' 

Poffer
969

 zie: 'sackpistool' 

Pointagie linie loodlijn, gebruikt bij het richten 

Pointeeren werkwoord: richten 

Pokhout
970

 kostbare houtsoort afkomstig van de Guajacum, een in 

Zuid Amerika voorkomende boomsoort, waarvan het 

bruine kernhout onder invloed van licht en lucht donker 

wordt en is door het hoge harsgehalte zeer zwaar
971

 

Pokhout is zelfsmerend en werd daarom gebruikt voor 

schijven in katrollen, affuitdelen en andere beweegbare 

delen 

Polversack kruitkamer van een vuurmond 

Polverton kruitton. Spellingsvariant: 'pulverton'
972

  

Pont steen projectielgewicht uitgedrukt in het gewicht van een 

stenen kogel van een bepaalde diameter; vooral gebruikt 

voor de kaliberaanduiding van mortieren en houwitsers 

 

Pont yser projectielgewicht uitgedrukt in het gewicht van een 

massieve ijzeren kogel van een bepaalde diameter, vooral 

gebruikt voor de kaliberaanduiding van kanonnen 

(kartouwen) en zwaardere bassen. Kon leiden tot een 

zonderlinge combinatie: 'loden kogel van ½ pond ijzer' 

 

Pook
973

 vroege vorm van bajonet tot afwering van cavalerie: 

musquet waerop degens en poken kunnen worden 

gestoken 

 

Poortlaken
974

 laken of een andere stof voor de bekleding van de 

geschutpoorten, opdat deze, als ze gesloten zijn, zoveel 

mogelijk waterdicht sluiten 
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Port épee
975

 degendrager, lederen koker of riempjes waarmee een 

sabel of bajonet aan de koppel- of lijfriem wordt 

gehangen
976

 

Porteflesse
977

 lederen houder aan een riem tot ophanging van de 

kruitfles aan de bandelier van een roerschutter of 

musketier  

Positiestuk
978

 geschut dat deel uitmaakt van de bewapening van een 

verdedigingswerk 

Postuur
979

 opstelling: zich in postuur van defentie stellen: zich 

gereed maken of opstellen ter gewapende verdediging 

Postvatting
980

 oprichting van een militaire post in casu een kleine 

versterking 

Pradjoerit voetsoldaat in dienst van een van de Midden-Javaanse 

vorstenhuizen 

 

Praeservering
981

 bescherming van affuiten tegen bederf door deze te 

bestrijken met olie en opstoppen van naden met harpuis 

Premie van dootshoofden
982

 beloning bij wijze van kopgeld door de VOC uitgekeerd 

voor het binnenbrengen van gesnelde hoofden van 

vijanden (daarvoor werden ook wel saluutschoten 

afgevuurd) 

Pressening, getheerde waterdicht dekkleed van geteerd zeildoek 

Ter preuve
983

 op proef, ter beproeving 

Prince-stukje kort, dunwandig bronzen kanon met een konische 

kruitkamer, ontworpen door Prins Maurits als licht 

infanteriegeschut. ook gespeld prinsenstukje, draak 

Principale punct
984

 voornaamste bastion 
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Prins
985

 term uit de kaapvaart: vaartuigen bij vonnis tot goede 

buit verklaard: 'voor goede prinsen aengeslagen' 

[afkomstig van het Prinsendeel van de gekaapte buit, 

bestemd voor de Prins van Oranje]. Een prins betreft 

uitsluitend het schip; de verbeurd verklaarde lading 

wordt aangeduid als 'goede prijs' 

 

Proeff 'met proeff en waaggeld'
986

, betekent dat de prijs van het 

kanon inclusief de kosten van beproeving en het wegen 

is 

 

Proefhoudpulver
987

 buskruit dat wordt gebruikt voor de beproeving van 

(nieuw) geschut 

 

Proefloon
988

 loon dat wordt uitgekeerd aan de proefmeester van het 

geschut voor de beproeving daarvan 

 

Proefmeester van het geschut
989

 gezworen stedelijke functionaris, geeft leiding aan en is 

verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het 

beproeven van geschut volgens het stadsreglement 

 

Proefneeming
990

 beproeving van het buskruit: 'hoedanig het kruijt bij 

proefneeming geslagen heeft, staat duijdelijk 

genoteeert…' omschrijving van de uitkomst van de 

zogenaamde 'Dop-proef' 

 

Proefschoot keuring van geschut door middel van een schot (soms 

meer) met een kruitlading die zwaarder is dan de 

normale kruitlading of dagelijkse schoot 

  

Prop materiaal dat tussen de kruitlading en het projectiel werd 

aangebracht om de volle uitwerking van de gasdruk te 

genereren. Een prop kon zijn van kurk, hout, gevlochten 

stro, hooi, grond, oud touwwerk (vijgertouw), 

roggedeeeg, zeewier. Ook tussenprop genoemd, tot 

onderscheid met de voorprop, die diende om te 

verhinderen dat de kogel uit de loop rolde 

 

Prop tot bassen
991

 klein formaat houten prop, speciaal bestemd voor 

draaibassen 

 

Proportie    afmetingen van een vuurmond in onderlinge verhouding 

Proprietaire
992

   'Colonel proprietaire commandant', commandant, tevens 
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eigenaar van het huurregiment 

 

Pulver     buskruit. Ook: 'polver' of 'poeder' 

Punt
993

 klein bolwerk, dat zowel los, als opgenomen in een 

vestingwerk voorkomt 

  

Quadrant voor het geschut
994

 richtmiddel voor bepaling van de elevatiehoek van 

geschut 

 

Quadrant met opzetter
995

 richtmiddel voor bepaling van de elevatiehoek van 

geschut 

 

Quadrant, kopere
996

 richtmiddel voor bepaling van de elevatiehoek van 

geschut, vervaardigd van koper 

 

Quaede wacht
997

 slechte wacht houden, waardoor de vijand deze kan 

verrassen 

 

Quaet kruyt
998

 slecht of bedorven buskruit; ook wel: ' quaet ende 

bedorven'
999

 

 

Quarré
1000

 gevechtsformatie van infanterie ter verdediging tegen 

massale ruiteraanvallen (en in het octrooigebied ook 

tegen massale aanvallen van voetvolk aan alle zijden 

  

Quart schooten
1001

 oefenschoten. Woord vermoedelijk ontleend aan kwart 

lading, zijnde de sterk verminderde kruitlading voor 

oefenschoten 

 

Quartier-kogel
1002

 loden kogel, kruiselings doorgesneden om effect en 

uitwerking van het projectiel te vergroten; vermoedelijk 

verschoten met handwapens 

 

Quoin grote houten wig met een handvat aan een einde, wordt 

onder de loop aangebracht om het kanon te eleveren 

r. van achten
1003

 Reaal van acht, muntwaarde 
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Radervuursteen
1004

 vuursteen voor gebruikt bij radsloten 

Raffineerhuijs gebouw voor raffinage van salpeter ten behoeve van de 

buskruitproductie, gelegen bij een buskruitmolen  

Raffineer-ketel, kopere
1005

 koperen ketel gebruikt bij het raffineren van ruwe 

salpeter 

Rampaart rolpaard 

Rampaard, beslagen
1006

 rolpaard, voorzien van ijzerbeslag ter versterking 

 

Rampaart planken houten planken, gebruikt voor de zijwangen van 

rolpaarden 

 

Rampe
1007

 schuine oprit naar een bastion of wal, waarover geschut 

kan worden aangevoerd. Ook: opvaart  

 

Randtak
1008

 lichte inlandse koperen of bronzen vuurmond op een 

mik, gebruikt als draaibas aan boord van schepen en op 

vestingwerken en ook op een slede op het land; ook 

gespeld als 'rantak' 

 

Randtak, metalle
1009

 lichte Nederlandse bronzen draaibas met een kaliber van 

½ of 1 pond (zo genoemd in Banda) 

 

Randtak kogels klein kaliber baskogels, niet persé bestemd voor gebruik 

uit licht inlands geschut 

  

Rasant vuur bestrijkend vuur 

 

Raeymaker rademaker 

 

Ravelijn voor een vestingfront gelegen driehoekig buitenwerk ter 

dekking van een toegangspoort
1010

 

 

Recruten
1011

 nieuw geworven soldaten zonder ervaring. Zie ook: 

'hooploper' 

 

Recrute wagt
1012

 wacht bestaande uit recruten, of nieuw geworven 

soldaten met weinig ervaring; kregen daarom een minder 
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belangrijk object te bewaken en fungeerden als algemene 

reserve 

 

Reddeloos
1013

 1) bijvoeglijk naamwoord: toestand van niet meer te 

repareren of te gebruiken. 'reddeloose musquetten' 

 2) vernield, onbruikbaar
1014

 

 

Reduytgien
1015

 klein soort zelfstandig verdedigingswerk, ook gespeld als 

'ronduytje' 

 

Regtlopende bas licht kanon met een rechtlopende ziel, zonder vernauwde 

of konische kamer 

 

Rechtlopend stuk
1016

 vuurmond met een volledig recht lopende ziel, zonder 

vernauwde of konische kamer. Ook: 'regte kern', 'stuck 

regt uijt', of 'deurlopende' 

 

Reparabel
1017

 gebruikstechnische staat van onderhoud tussen goed en 

onbequaam. Reparabel betekent is gesleten of 

beschadigd, maar kan na reparatie nog worden 

doorgebruikt en in geval van nood zelfs zonder reparatie. 

Voor geschut waren hiervoor specifiek benoemde 

normen, maar de term werd ook toegepast op 

gereedschap etc. 

 

Repareerders
1018

 zie 'wapenmaeckers' 

 

Rescontre
1019

 gevechtsaanraking, ontmoetingsgevecht 

 

In reserf
1020

 niet opgesteld geschut, dat gereed gehouden wordt voor 

gebruik bij voorvallende expedities en uitvallen. Zie ook: 

'in defencie' 

 

Retoer van bossecruyt
1021

 buskruit dat retour wordt gezonden omdat het aan kracht 

verloren heeft 

 

Ricochet schot schot dat zodanig wordt gegeven dat het projectiel een 

aantal malen bij grondraking zal opspringen 
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 DR 1624-1629, 72.  
1016

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8829. 
1017

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11.383. 
1018

 Coen Bescheiden 1, 480. 
1019

 DR 1664, 403. 
1020

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2508. 
1021

 Coen Bescheiden 1, 319. 
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Ricochetten aanslagen, de punten waar de kogel na het verlaten van 

de monding de grond raakt (plaatsaanduiding) 

 

Ricochetteren opstuiten van het projectiel op de punten waar het de 

grond raakt (werkwoord) 

Riem
1022

 hoeveelheidsaanduiding van kardoespapier en lont
1023

 

 

Rijnlandse voet maateenheid gebruikt voor de aanduiding van afmetingen 

van geschut en affuiten 

 

Ringbouten
1024

 bouten met ijzeren ringen aan de geschutpoorten, waarin 

de talies gehaakt kunnen worden 

 

Ringkraag
1025

 stalen keelbescherming, gedragen door officieren als 

rangsonderscheidingsteken 

 

Ringkraag, officieren van de
1026

 VOC term voor vakofficieren tot onderscheid van met 

een militair commando belaste kooplieden 

 

Roeien ijzeren radbanden of hoepen om houten raden 

Roer 1) lang handvuurwapen 

2) mondstuk van een (lang) kanon zoals een 'slang'
1027

 

 

Roer, gemeyne
1028

  gewone roer, standaard uitvoering 

Roer, lichte
1029

 lichte roer, die zonder fourquet gebruikt kon worden  

Roerhouten kolf en lade van roers, onderdelen van het houtwerk van 

het wapen 

Roerkogel
1030

 loden kogel die wordt verschoten uit met een roer 

Roerlade
1031

 houten lade van roers, onderdeel houtwerk van het 

wapen 

Roerlademaker
1032

 amachtsman met als specialiteit het vervaardigen van het 

houtwerk (kolf en lade) van 'roers' (geweren) 

                                                           
1022

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7167. 
1023

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4596: Generale jaarlijksche staaten 1771. 
1024

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 287. 
1025

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
1026

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
1027

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2693. 
1028

 Coen Bescheiden 1, 47. 
1029

 Coen Bescheiden 1, 533.  
1030

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
1031

 DR 1674, 67. 
1032

 GM 9, 705: missive van 6 april 1736. 
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Roerloyen loden kogels voor roers; andere benaming voor 

'roerkogel' 

Roerschot
1033

 zekere afstand, ter lengte van de dracht van een roer 

Roerschutter
1034

 soldaat, bewapend met een vuurroer 

 

Roerslotemaker
1035

 ambachtsman met als specialiteit het vervaardigen van 

sloten voor roers (geweren) 

 

Roesemoesen werkwoord: vernielen en plunderen. Zie ook: 

moeskoppen 

 

Roestig
1036

 bijvoeglijk naamwoord: toestand van ijzeren geschut en 

draagbare- en blanke wapens, waarbij het ijzer zichtbaar 

is geoxideerd (verroest), veelal met nadere aanduiding 

als 'totaal' etc. Voor de aanduiding van grotere schade 

worden wel termen gebruikt als uitgeroest en ingeroest, 

waarmee de staat wordt aangegeven dat verroeste 

constructiedelen zijn afgebrokkeld 

 

Roi treffen
1037

 werkwoord: doel treffen of bereiken (letterlijk 'koning 

treffen') 

 

Rolpaard lage affuit, bestaande uit zijwangen, kalven en bouten, 

voorzien van twee assen met kleine raden; vroege 

modellen waren voorzien van een zool. Gebruikt aan 

boord van schepen en vestingwerken. Spellingsvarianten: 

'rampaard', 'roppaard', 'roopaerd'
1038

 

 

Rond of baskogels
1039

 kogels van klein kaliber, bestemd voor licht geschut en 

bassen 

 

Rondas
1040

 rond, draagbaar, ijzeren schild, soms schootvrij 

uitgevoerd 

                                                           
1033

 Akveld (2013) Machtsstrijd om Malakka. p. 93. 
1034

 Realia I, 146: 3 juli 1770. 
1035

 GM 9, 705: missive van 6 april 1736. 
1036

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 8929. 
1037

 L. Bor, Amboinse Oorlogen. Delft 1663, 161. 
1038

 DR 1661, 138. 
1039

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7944, scan 264. 
1040

 Verhael van den tegenwoordigen staat in de quartieren van Amboyna, ende omleggende plaetsen, sorterende 

onder de gehoorsaemheijt van de Haar: Hoog: Heeren Staten, sijn Princelijcke Excellentie, mitsgaders de 

Bewindhebberen van de Generale Oost-Indische Compagnie, ghemaect door den Commissaris Gillis Seys. 

Commelin, I. [ed], Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische 

Compagnie. Tweede deel, Amsterdam, 1646. Reprint, Amsterdam, 1969. Journael ende verhael van alle hetgene 

dat gesien ende voorghevallen is op de reyse gedaen door den E. ende Gestrengen Pieter Willemsz. Verhoeven, 

Admirael-Generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indiën, China, Philipines, ende bijliggende rijcken, in 

den Jare 1607 ende volgende, p. 164. 
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Rond scharp massieve ijzeren ronde kogels; ook verbijzonderd als: 

'swaer ront scharp van 18- en 24 pond' 

 

Rond lang scherp
1041

 rond scherp bestaande uit twee kanonkogels die op de 

uiteinden van een vierkante smeedijzeren staaf zij 

vastgegoten. Lengte en dikte van de staaf hangen samen 

met het kaliber. Nicolaws Witsen gebruikt hiervoor de 

term: 'staef-kogel'
1042

 

 

Ronde korl
1043

 buskruit bestaande uit ronde korrels. Zie: 'kantige korl' 

Rondtrommelen
1044

 1) openbaar mondeling bekend maken aan mensen die op 

de tromslag  van een rondgaande tamboer zijn 

afgekomen 

2) zelfstandignaamwoord: rondtrommeling
1045

: bij 

rondtrommeling waarschuwen 

 

Roodaarde, Perzische
1046

 verfstof voor het merken van kardoezen 

Roopaerd
1047

 zie: 'rolpaard' 

Root aert lijm
1048

 lijm, gebruikt voor het vervaardigen van papieren 

kardoezen en pyrotechniek 

Root koper zuiver koper, onvermengd met andere metalen 

Rosmolen
1049

 molen, aangedreven door paarden of buffels 

 

Rottangh mantjes
1050

 schrootmandjes van gevlochten rotan, gevuld met scherp 

kantig steenslag, kogels e.d. 

 

Rug
1051

 tijdens de aftocht gedood: 'op de rug geraekt' 

 

Ruim
1052

 1) van ziel: door schieten versleten ziel waarvan de 

inwendige doorsnede is toegenomen 

 2) van het ontsteekgat: door schieten versleten zundgat 

 

                                                           
1041

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
1042

 Witsen, N, Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. (Amsterdam 1671: reprint) 510. 
1043

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
1044

 Papieren van D. Bavy wegens het voorgevallene te Bengalen, 1763: (Uit de papieren van een Bewindhebber 

der Oost-Ind. Compagnie). Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht.  

(1879) Tweede deel. Utrecht: Kemink & Zoon, p. 196. 
1045

 Papieren van D. Bavy wegens het voorgevallene te Bengalen, 1763: (Uit de papieren van een Bewindhebber 

der Oost-Ind. Compagnie). Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht.  

(1879) Tweede deel. Utrecht: Kemink & Zoon, p. 239. 
1046

 GM 9, 539: missive van 22 december 1733. 
1047

 DR 1661, 138. 
 
1048

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7244. 
1049

 GM 14, 34: missive van 31 december 1761. 
1050

 DR 1676, 366. 
1051

 DR 1664, 309. 
1052

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 3599. 
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Ruijm een thuisvarend retourschip bergt bij vertrek uit Batavia 

een deel van de geschutbewapening en munitie van hun 

dekopstelling in het ruim (omdat er minder personeel aan 

boord is en om ruimte te winnen): 'van het deck in ’t 

ruijm gestreken'
1053

 

 

Ruimnaelt
1054

 1) instrument om het zundgat door te steken en de 

kardoes aan te prikken 

2) idem vierkant – met een spitze punt 

3) idem met een tasthoeck om beschadiging van het 

zundgat te onderzoeken 

4) idem met een schulpenboor, om een verstopt zundgat 

uit te boren 

 

Ruijtercarbijn
1055

 karabijn in gebruik bij de ruiterij; zie 'carabijn' 

 

Ruitercarbijn met haeken
1056

 karabijn met haken tot bevestiging aan schouderriem, 

gebruikt door ruiterij 

 

Ruiter carbijn met ijzer 

gemonteerd
1057

 karabijn met ijzeren beslag, gebruikt door ruiterij 

 

Ruiter carbijn met koper 

gemonteerd
1058

 karabijn met koperbeslag, gebruikt door ruiterij 

 

Ruijtermusquet
1059

 musket gebruikt door ruiterij, bereden infanterie of 

dragonders 

 

Ruijterpistool
1060

 lang pistool met rechte kolf, iets korter dan een karabijn, 

voor enkelhandig gebruik door ruiters 

 

Ruyterspadarm
1061

 lange steeksabel met rechte kling van de ruiterij 

 

Rusting
1062

 lichaamspantser of harnas (wapenrusting) 

 

Sabel met swarte houten greep en koper gevest voor de Corps 

Pennisten
1063

 

 

Sabelsklingen, hussaren
1064

 kromme klingen van de lichte sabels van huzaren 

                                                           
1053

 GM 9, 226: missive van 2 februari 1731.  
1054

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 179. 
1055

 DR 1675, 191. 
1056

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4596: Generale jaarlijksche staaten 1771. 
1057

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4596: Generale jaarlijksche staaten 1771. 
1058

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4596: Generale jaarlijksche staaten 1771. 
1059

 DR 1675, 191. 
1060

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 174. 
1061

 DR 1672, 235. 
1062

 Colenbrander, H.T. Coen Bescheiden I, 44. 
1063

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
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Sackpistool
1065

 zakpistool, klein model pistool. Ook: 'poffer', 'poffertje'  

of 'paffer'
1066

 

Sakpistool, enkeld
1067

 enkelloops zakpistool, klein model pistool met één loop 

Sakpistool met twee loopen
1068

 dubbelloops zakpistool, of klein pistool met twee lopen 

Sakpistool, verguld
1069

 zakpistool, klein model pistool met vergulde loop 

Sagelillende
1070

 soort rituele uitdagende krijgsdans met piek en schild in 

het aanzicht van de vijand, bv. Balinese strijders die een 

puputan uitvoeren: 'sagelillende en hasegayende' 

Saker kanon, aanduiding van een middelbaar kaliber van 6-9 

pond 

Sal armoniacq
1071

 grondstof gebruikt in de pyrotechniek 

 

Salpeter, witte Culmi
1072

 beste kwaliteit salpeter 

 

Salpeter acker
1073

 veld waar de salpeteraarde wordt gedolven 

 

Salpeter aarde
1074

 salpeterhoudende grond 

 

Salpeterbarck
1075

 vaartuig waarmee salpeter over de rivier naar Hoogly 

wordt vervoerd 

 

Salpeter, dobarra
1076

 salpeter van een bepaalde kwaliteit 

 

Salpeterhuijs
1077

 opslagplaats voor salpeter bij een kruitmolen 

 

Salpeterig water
1078

 natuurlijk modderwater waarin een hoeveelheid salpeter 

is opgelost; is bij langdurige blootstelling in bv. een half  

                                                                                                                                                                                     
1064

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7154. 
1065

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7247. 
1066

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13.498. 
1067

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1068

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1069

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1070

 DR 1664, 309. 
1071

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7244. 
1072

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 4498. 
1073

 DR 1664, 556. 
1074

 ANRI, Hoge Regering, inv.nr. 1156. 
1075

 GM 3, 548: missive van 25 januari 1667. 
1076

 DR 1664, 559. 
1077

 Nationaal Archief, ’s-Gravenhage, inventaris 4.VEL, No. 951. SAR, 18 Archieven van de Notarissen te 

Rotterdam en daarin opgegane gemeenten, nummer 92: Jan van Aller Az. acte 296, fol. 513, 514, 8 september 

1628. 
1078

 DR 1675, 245. 
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ondergelopen loopgraaf schadelijk voor de huid van 

voeten en onderbenen  

 

Salpeterkoker
1079

 werkman die de ruwe salpeter raffineert door deze te 

koken 

 

Salpeternap
1080

 houten bakje om salpeter in te bereiden 

 

Salpeterziederij
1081

 werk waar ruwe salpeter door koken wordt geraffineerd 

 

Salpeterzift, koperdraatse
1082

 zeef van koperdraad voor het zeven van salpeter 

 

Salueeren der schepen
1083

  afvuren van een zeker aantal saluutschoten als eerbetoon 

bij aankomst of vertrek van vlagvoerende schepen 

(kleine schepen alleen als zich daarop een hoge autoriteit 

bevindt) 

 

Salueer batterij
1084

 saluutbatterij 

 

Salutkruijt
1085

 oud en belegen buskruit, dat in kracht is afgenomen, 

maar nog wel bruikbaar is voor het afvuren van 

saluutschoten 

 

Saluutschoten zeker aantal losse schoten met geschut als eerbetoon bij 

aankomst of tot afscheid bij vertrek van een 

hooggeplaatst persoon, de vlag van een andere natie, of 

de ontvangst van een brief van een vorst 

 

In salvo
1086

 de schepen waren tegelijk aangekomen: 'de vloote [was] 

in salvo ….gearriveert' 

Sampit
1087

 vergiftigd pijltje, verschoten uit een blaasroer, Maleis 

woord. Ook: 'spat'. Zie verder 'Sompitan' 

 

Sapekke
1088

 kleine pasmunt in Cochin China, vervaardigd van oud 

geschutbrons 

 

Sarlantse stucken
1089

 ijzeren kanonnen, vervaardigd in het Sauerland. Ook: 

'Suyrlant' of 'Sourlant' 

                                                           
1079

 GM 9, 820: missive van 2 april 1737. 
1080

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 174. 
1081

 Kuypers (1855) Geschiedkundig onderzoek naar de buskruit-fabrikatie. p. 278-282. 
1082

 DR 1663, 119. 
1083

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1220, scan 0008. 
1084

 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1920. 
1085

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945. 
1086 Blussé e.a. (1986) Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel I: 1629-1641. pp. 266 en 

441. 
1087

 Beekman, E.M., The poison tree: Selected writings of Rumphius on the natural history of the Indies (Kuala 

Lumpur 1993) 143. 
1088

 GM 13, 142: missive van 31 december 1757. 
1089

 NL-HaNA, Aanw. 1
e
 afd. ARA, 1.11.01.01, inv.nr. 256, Handschrift Arnoldus Buchelius. fol. 45r. 
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Schanscorve
1090

 schanskorf, aan beide uiteinden open ronde mand van 

rijshout geconstrueerd, die na geplaatst te zijn met zand 

en aarde wordt opgevuld. Door de schanskorven naast 

elkaar te zetten kan een gedekte batterij of positie 

worden gebouwd; wordt vooral bij belegeringen 

toegepast 

 

Scheede tot bajonet
1091

  schede bestemd voor de bajonet 

 

Scheede tot houwer 

Canonniers
1092

 schede bestemd voor de houwer van het model voor de 

kanonniers 

 

Scheede tot houwer grenadiers, 

met geel koper beslagt
1093

 schede bestemd voor de houwer van het model voor de 

grenadiers 

 

Scheede tot houwer grenadiers, 

met wit koper gevest
1094

 schede bestemd voor de houwer van het model voor de 

grenadiers 

 

Scheede tot houwer tamboers, 

met geel koper beslagt
1095

 schede bestemd voor de houwer van het model voor de 

tamboers 

 

Scheede tot pallas, kromme met 

geel koperen gevest
1096

 schede bestemd voor een kromme ruitersabel van de 

lichte cavalerie 

 

Scheede tot pallas wagtmees- 

ter groote met geel koper  

beslag
1097

 schede bestemd voor de lange ruitersabel voor 

wagtmeesters (onderofficieren van de cavalerie) 

 

Scheede tot pallas, regte, kleene 

met geel koperen beslag
1098

  schede bestemd voor een kleine rechte ruitersabel 

 

Scheede tot sabel voor de 

Corps Pennisten
1099

   schede bestemd voor de sabel, speciaal bestemd voor de `

 bewapende pennisten 

                                                           
1090

 Akveld (2013) Machtsstrijd om Malakka. p. 80. 
1091

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1092

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1093

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1094

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1095

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1096

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1097

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1098

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
1099

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11231. 
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Scheedemaker
1100

  ambachtsman die schedes voor bajonetten en houwers  

Vervaardigt 

 

Scheefgegoten
1101

 gietfout van een kogel: de beide kogelhelften zijn tijdens 

het gietproces ten opzichte van elkaar verschoven als 

gevolg van een slecht sluitende gietvorm, hetgeen 

resulteert in een onbruikbaar projectiel 

Scheepsdegen
1102

 degen van model en uitvoering, bestemd voor de 

zeedienst 

 

Scheeps-doose
1103

 houten kist of doos aanwezig aan boord van elk schip 

van de VOC, waarin de algemene voorschriften, 

tekeningen en kaarten in werden bewaard; de inhoud 

werd voorgeschreven en gecontroleerd, opdat niemand 

zich kon beroepen op onbekendheid met het bestaan van 

de voorschriften 

 

Scheepsgeweer
1104

 geweer van model en uitvoering, bestemd voor de 

zeedienst, zonder bajonet 

Scheepskruijt buskruit gebruikt aan boord of afkomstig van schepen 

Scheepsmes
1105

 mes van model en uitvoering, bestemd voor gebruik door 

scheepsvolk 

Scheepsmonture genormeerde artillerievoorziening: kanonnen, munitie, 

buskruit, affuiten en laadgereedschap 

Scheepsmortier zie: 'zee-mortier' 

Scheeps musquet musket aan boord van schepen gebruikt. Het onderscheid 

met een gewoon musket voor gebruik op het land wordt 

niet opgegeven, maar het scheepswapen is vermoedelijk 

wat korter en met koperen beslag 

 

Scheepsmusqueton
1106

 musqueton van model en uitvoering, bestemd voor de 

zeedienst 

 

Scheepspatroonpapier
1107

 patroonpapier voor gebruik aan boord van schepen; het 

onderscheid met gewoon patroonpapier is onbekend 

                                                           
1100

 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1919. 
1101

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 202. 
1102

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13.504. 
1103

 Instructie voor de schippers en opperhoofden van de Oost-Indische Compagnies uitgaande ende 

thuyskomende schepen, om de zelver wel te bezorgen, en voor alle leckagie te preserveren. Middelburg, 13 

Augustus 1728. 
1104

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 179. 
1105

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2538. 
1106

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11.383. 
1107

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11.383. 
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Scheepspatroontas
1108

 patroontas van model en uitvoering, bestemd voor de 

zeedienst 

 

Scheepspiek
1109

 piek van model en uitvoering, bestemd voor de zeedienst 

 

Scheepspistool
1110

 pistool van model en uitvoering voor gebruik aan boord 

van schepen, behoort tot de scheepsmonture 

 

Scheepspistool, gemene
1111

 eenvoudig uitgevoerd scheepspistool 

Scheepspistool, enkele
1112

 enkelloops scheepspistool 

Scheepspistool, fijne vergulde
1113

 scheepspistool versierd met gouden ornamenten 

Scheepspistool, uitgekapte
1114

 versierd scheepspistool 

Scheepsrampaard
1115

 rolpaard ingericht voor gebruik aan boord van schepen 

Scheepstuig
1116

 tuigage, want 

Schenkage geschenk (vaak geschut) aan vorsten en 

hoogwaardigheidsbekleders. Ook: ' schenkagie' 

Schermutselen
1117

 schermutseling, kleinschalig gevecht van man tegen man. 

Ook: 'schermutseren'
1118

 

Scherp
1119

 projectielen 

Cleen scherp
1120

 klein kaliber projectielen 

Rond scherp massieve ronde ijzeren projectielen voor geschut. Ook:  

'ront scharp' 

Scherpe cardoes
1121

 kardoes, bestemd voor het schieten van rondscherp 

 

Scheut(en) schot(en) 

 

                                                           
1108

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11.383. 
1109

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11.384. 
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 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 174. 
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 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 174. 
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1120

 Coen Bescheiden 1, 442. 
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 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1096. 
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Scheijfloop
1122

 klein horizontaal rad, gelegen tussen het grote ster-rad en 

het kleijne ster-rad, zorgde voor versnelling van de 

draaiende beweging; toegepast in buskruitmolens met 

tredmolenaandrijving door buffels of paarden. Die te 

Colombo had een doorsnede van 12 voet en was 

voorzien van 73 houten staven 

 

Schiet steen
1123

 toevoeging achter de benaming van een vuurmond 

 

Schietgat blanko
1124

 schietgat waarachter geen kanon is opgesteld, leeg 

schietgat. Ook aangeduid met: 'schietgat 

ongemonteerd'
1125

 of 'schietgat onbeset'
1126

 

 

Schietgat gemonteerd
1127

 schietgat waarachter een kanon is opgesteld. Ook 

aangeduid met 'schietgat beset'
1128

 

 

Schietgat ongemonteerd
1129

 schietgat waarachter geen kanon is opgesteld, leeg 

schietgat. Ook aangeduid met: 'schietgat blanko' of 

'schietgat onbeset' 

 

Schietgeweer
1130

 vuurwapens 

 

Schietkar
1131

 mogelijk soort affuit met meerdere lopen van licht 

kaliber 

 

Schietkogel
1132

 kogel, scherp projectiel 

 

Schietlont
1133

 lont ten behoeve van lontslotmusket 

 

Schietlood
1134

 loodlijn ten behoeve van het richten van geschut 

 

Schietschans
1135

 (belegerings)batterij 

 

Schijfschieten
1136

 schietoefening met handwapens tegen een doelschijf 
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Schildergast
1137

 niet volwaardig soldaat, bv. oud, verminkt, alleen 

gebruikt voor wachtdiensten en niet voor expedities en 

velddienst 

 

Schilderhuis
1138

 overdekte houten schuilgelegenheid voor een 

schildwacht 

 

Schoen puntig afgewerkt ijzerbeslagdeel onder aan piekstok, 

voor gebruik aan boord van schepen gewoonlijk 

afgerond en aangeduid met de term 'piekdop' of 'dop' 

 

Schoon strand maken
1139

 met een kanon vlak voor de uitvoering van een landing 

enkele kartetsschoten doen om het landingsgebied vrij 

van tegenstanders te maken; veelal was dit kanon op de 

landingsboot zelf gemonteerd 

 

Schoot
1140

 afvuren van een kanonschot: 'deeden een schoot van 3£' 

 

Schoot, valse afwijkend schot door foute opstellingswijze van het 

geschut, of ondeugdelijke affuit 

 

Schootvrij
1141

 schotvrij schild, kuras, helm of dekking. Ook: 'schutvrij', 

'scheut-vry' 

 

Schot met los kruit
1142

 waarschuwingsschot zonder kogel (gevolgd door 

waarschuwingsschoten met scherp, en daarna door 

gerichte schoten met scherp) 

 

Schots
1143

 bijvoeglijk naamwoord, waarmee vanaf 1785 

aangeschaft ijzeren geschut van de Schotse firma Carron 

wordt aangeduid 

 

Schraper, kopere
1144

 koperen gereedschap gebruikt in een stampmolen voor 

de vonkvrije vervaardiging van buskruit 

 

Schrasser
1145

 vuurmond, vermoedelijk van klein kaliber (of krabber?) 

 

Schroef van een handmortier: stelschroef 
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Schroeffstuck
1146

 kanon van geslagen metaal (composietkanon). Naar 

uitvoering grspecificeerd: 'schroeffstuck met ooren' en 

'schroeffstuckje sonder ooren'
1147

. 

 

Schrooddruijven
1148

 zie: 'druif' 

 

Schrootkist
1149

 kist waarin schroot bewaard wordt (meer gebruikelijk 

schrootvat) 

 

Schroot-kogels kleine ijzeren projectielen gebruikt voor schrootvuur, 

soms stenen kogels 

 

Schrootkoker
1150

 houten koker van drie of vier samengebonden delen, 

gevuld met schroot. Komen voor bij de kalibers 2 en 1 

pond.
1151

 Bij het verlaten van de loop valt de koker 

uiteen; wordt soms gebruikt om monsters buskruit of 

grondstoffen voor beproeving op te zenden
1152

 

In 1797 zijn de deksels van groot kaliber schrootkokers 

van jati duigen vervaardigd 

 

Schrootkoker, bamboese
1153

 schrootkoker vervaardigd van een bamboesegment met 

een doorsnede die passend is voor het gewenste kaliber 

 

Schroot koper, rood oud rood koper, gebruikt als grondstof voor het gieten 

van bronzen geschut 

 

Schroot-lantaarn
1154

 houten schrootkoker, bestaande uit drie bijeengebonden 

delen of duigen, die na het afvuren uiteenvallen zodat het 

schroot zich kan verspreiden 

 

Schrootmand
1155

 gevlochten rotan mandje, dat gevuld met schroot als een 

kartets wordt afgeschoten. Worden vermeld voor de 

kalibers van 24, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 en 1 pond 
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Schrootstuck
1156

 vuurmond waarmee uitsluitend schroot wordt geschoten 

als anti-personeelswapen, veelal uitgevoerd als 

kamerstuk. Zie: 'wijdmond' 

 

Schrootvat houten vat waarin los schroot voor vulling van de 

schrootkokers bewaard wordt 

 

Schrootzak
1157

 (pomp-)lederen zak, gevuld met schroot, kartets-, of 

musketkogels, soms ook gekapt lood of ijzer. Ook 

gespeld als 'schrootzaksken', 'schrootsack' 

 

Schuijftang
1158

 lang scherp, vervaardigd van twee smeedijzeren 

staafdelen met een kogelvormig of cilindrisch uiteinde, 

en aan het andere eind evoorzien van een oog, waarmee 

de staafdelen langs de steel van het andere deel kunnen 

bewegen. Tijdens de vlucht schuiven beide delen 

maximaal uiteen, waardoor een langwerpig projectiel 

met grote lengte ontstaat. Gebruikt tegen tuigage, zeilen 

en lichte masten van schepen. Worden vermeld voor de 

kalibers van 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 pond
1159

 

 

Beneden schut benedendeks geplaatst geschut 

 

Bovenste schut geschut op het bovendek geplaatst 

 

Schutboor handboor om een door kruitslijm verstopt of aangekoekt 

zundgat open te boren 

 

Schutgierig
1160

 eigenschap van een vorst om veel geschut te willen 

bezitten 

 

Schutgieterye
1161

 geschutgieterij 

 

Schutkamer
1162

 mogelijk kruitkamer van een vuurmond 

 

Schutkapel
1163

 kleine dakvormige houten afdekking tot bescherming op 

het kanon over het zundgat geplaatst 

 

Schutlantaarn
1164

 lantaarn ter verlichting van het onderste geschutdek 
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Schutlepel
1165

 koperen lepel voor het scheppen van een bepaalde 

hoeveelheid buskruit voor het laden van een kanon met 

los kruit; komen voor in de kalibers 12, 8, 4 en 1 

pond.
1166

 Zie ook: 'canonlepel' 

 

Schutpasser
1167

 passer van de konstabel tot opmeting van het geschut en 

het kaliber en de doorsnede van de projectielen 

 

Schutrol(le)
1168

 lijst met per kanon de namen van de stukscommandant 

en de bedieningsmanschappen, gewoonlijk opgeplakt 

boven de geschutspoort 

 

Schutspaak
1169

 handspaak 

 

Schutstoff
1170

 schroot van brons, gebruikt als grondstof voor het gieten 

van bronzen geschut. Ook: 'schutspijs'
1171

. Verwant: 

'specie' 

 

Schut-taly
1172

 touwwerk om de terugloop van geschut te remmen en het 

weer in positie te brengen of zijdelings te richten 

 

Schutvrij
1173

 bijvoeglijk naamwoord: schootvrij , bijvoorbeeld een 

kuras, borstwering etc. Ook: 'scheut-vry' 

 

Schutwisser
1174

 wisser voor het reinigen van de ziel van een kanon na het 

afvuren 

 

Seinkanon kanon dat uitsluitend wordt gebruikt voor het afvuren 

van losse schoten, dienende tot akoestisch sein voor 

bijvoorbeeld de nadering van een schip of het 

bijeenroepen van militie. Door een keten van 

seinkanonnen kon in korte tijd een grote afstand worden 

overbrugd 

 

Seinman posthouder die verantwoordelijk is voor het beheer en 

afvuren van een seinkanon (Kaap de Goede Hoop) 

genoemd 

 

Seinschoot
1175

 1) los schot, afgevuurd als sein voor omliggende 

schepen, de autoriteiten of de bemannig aan de wal 
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2) losse schoten als waarschuwing dat er soldaten of 

matrozen waren gedeserteerd: het aantal schoten gaf de 

hoeveelheid deserteurs aan 

 

Seng-gat    zundgat 

 

Sennasjes
1176

    soort van fackiers of pelgrims, die ook wel fungeerden 

als (hulp)soldaat, Bengalen 

 

Sentinelle
1177

    wachtpost of schildwacht 

 

Sepoy Indiaas soldaat in dienst van een Europese Compagnie: 

VOC of EIC. Zie: sipahi en daar genoemde 

spellingsvarianten 

  

Sergierende met musquets
1178

 het geven van musketsalvo’s 

 

Serring
1179

 worst oud touw, zie ook: 'keerworst' en 'zerring' 

 

Ses maandige memorie
1180

 halfjaarlijks overzicht van de administratie van de 

artillerie met o.a. overzicht van onbekwame en absente 

artilleriegoederen 

 

Siamse pot met buskruijd
1181

 aarden pot tot berging van buskruit, mogelijk bekend als, 

of identiek aan de 'martavaan' 

 

Siftblad zonder rand ronde zeef, zonder opstaande houten rand 

Siftblad, haire, met rand ronde fijne zeef van paardenhaar, met opstaande houten 

rand, gebruikt bij de buskruitfabrikage 

Siftrand
1182

 houten opstaande rand van een ronde zeef, er zijn grote 

en brede varianten 

 

Silthandel
1183

 handel in salpeter. Ook: 'zilt' 

 

Sintgat
1184

 zie: zundgat 
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Sipahi
1185

 Indiaas soldaat in dienst van de VOC. Ook: 'sipaijer'
1186

 

en 'sipoi'
1187

 of 'ziepoy'
1188

 

 

Sijsthema van defensie
1189

 het geheel van verdedigingswerken van een fortificatie of 

versterkte plaats 

 

Sjobdaen
1190

 stokkendrager 

 

Slaap esel
1191

 veldbed voor officieren 

 

IJsere slag
1192

 aan een zijde gesloten ijzeren pijpje of loop, gevuld met 

buskruit en één of twee kogels. Om stormkogels en 

stormpotten gevaarlijker te maken en het blussen of 

terugwerpen te beletten worden één of meer ijsere slagen 

toegevoegd. Deze worden willekeurig geactiveerd als het 

vuur van het hoofdprojectiel via het zundgat de 

kruitlading bereikt. Ook: 'moordslag' 

 

Slachveer onderdeel van het slot van een geweer 

 

Slagveer binnen
1193

 onderdeel van een geweerslot 

 

Slagveer van buijten
1194

 onderdeel van een geweerslot 

 

Slagswaard
1195

 lang zwaard, dat is ontworpen voor het toedienen van 

slagen, door inrichting en gewicht ongeschikt om mee te 

steken. Teken van gezag voor de tijdens het gevecht op 

het dek staande bevelhebber; ook aangeduid met de term 

'breede lemmer'
1196
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Slang
1197

 lang kanon met groot schootbereik, doorgaans van klein 

kaliber (5 pond), doch ook een kaliber van 12-18 pond 

komt voor;
1198

 Ook: 'slangenaard'
1199

 of 'slangstuk' 
1200

 

Slechte specie
1201

 geschutbrons van slechte kwaliteit 

 

Slott
1202

 afvuurmechanisme van een geweer, donderbus, pistool of 

kanon. Uitgevoerd als lontslot, radslot en vuursteenslot. 

De variant voor het afvuren van geschut wordt 

gewoonlijk 'vuurslot voor’t canon' of 'kanonslot' 

genoemd 

 

Slot, anderhalve
1203

 afvuurmechanisme toegepast bij een pistool of snaphaan  

met dubbele loop die men omdraait 

 

Slot tot carbeijn
1204

 afvuurmechanisme voor een karabijn 

 

Slot tot pistool, gemeene
1205

 afvuurmechanisme voor een pistool, eenvoudig 

uitgevoerd 

 

Slot tot snaphaan
1206

 afvuurmechanisme voor een snaphaanroer 

 

Slot, dubbel, tot een lade
1207

 roer, voorzien van een lontslot en een snaphaan 

 

Slootmaker
1208

 specialistisch ambachtsman die de sloten voor 

handvuurwapens herstelt en vervaardigt (bij de VOC 

ingedeeld bij de wapenkamer) 

 

Slottveer, groote onderdeel van het slot van een geweer 

 

Sloyen
1209

 maateenheid voor zwavel 
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Smeerolie
1210

 olie gebruikt om de sloten van snaphanen, pistolen en 

roers te smeren 

 

Smitswinckel
1211

 smederijwezen 

 

Snaphaan geweer met een springslot dat door een trekker wordt 

geactiveerd. Zie: 'velt-stok' 

Snaphaan, bastaard
1212

 mogelijke betekenis: tot snaphaan gestransformeerd 

musket, of een snaphaan met een afwijkend, zwaarder 

kaliber 

 

Snaphaan, Deense, grenadiers 

met bajonet
1213

 snaphaan van Deens model en uitvoering, voorzien van 

een bajonet en bestemd voor de bewapening van 

grenadiers 

 

Snaphaan, enkele
1214

 enkelloops snaphaan 

 

Snaphaan, fijne met drie lopen
1215

 fijn uitgevoerde snaphaan voorzien van drie lopen en een 

speciaal afvuurmechanisme om deze stuk voor stuk af te 

kunnen vuren 

 

Snaphaan, fijne met één loop
1216

 fijne kwaliteit enkelloops snaphaan 

 

Snaphaan, fijne met twee lopen
1217

 fijne kwaliteit dubbelloops snaphaan 

 

Snaphaan, met drie loopen
1218

 snaphaan voorzien van drie lopen en een speciaal 

afvuurmechanisme om deze stuk voor stuk af te kunnen 

vuren 

 

Snaphaan, effen glad, met koper  

gemonteerd
1219

 snaphaan van uniform afgewerkt model, voorzien van 

koperbeslag 

 

Snaphaan, grenadiers
1220

 snaphaan van model en uitvoering, bestemd voor de 

bewapening van grenadiers 

 

Snaphaan grenadiers, zonder 
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banden
1221

 snaphaan van apart model en uitvoering waarbij de loop 

niet met banden op het ladehout is vastgezet, bestemd 

voor de bewapening van grenadiers 

 

Snaphaan grenadiers met koper 

banden voor de Corps Pennisten
1222

snaphaan van apart model en uitvoering, bestemd voor 

de bewapening van pennisten (bewapend administratief 

personeel) 

 

Snaphaan, grenadiers, Franse 

met koper banden
1223

 snaphaan van Frans model en uitvoering, voorzien van 

koperbeslag en bestemd voor de bewapening van 

grenadiers 

 

Snaphaan, ijzere gemeene
1224

 ijzeren snaphaan in eenvoudige uitvoering 

 

Snaphaan, lange
1225

 snaphaan met een lange loop voor bv. de jacht 

 

Snaphaan met koper  

overtrokken
1226

 mogelijke betekenis: tegen het roesten verkoperde 

snaphaan 

 

Snaphaan met springbajonet
1227

 snaphaan die is voorzien van een opklapbare bajonet 

 

Snaphaan, musquetiers
1228

 snaphaan van model en uitvoering, bestemd voor de 

bewapening van musketiers 

 

Snaphaan, musquettiers met 

ijzer laadstok
1229

 snaphaan met ijzeren laadstok, van model en uitvoering, 

bestemd voor de bewapening van musketiers 

 

Snaphaan, musquettiers met 

kopere banden
1230

 snaphaan van model en uitvoering, bestemd voor de 

bewapening van musketiers, voorzien van koperbeslag 

 

Snaphaan, soldate
1231

 snaphaan in standaard uitvoering voor gewone soldaten 

 

Snaphaan, uitgekapte
1232

 met snijwerk voorziene snaphaan; ook wel aangeduid als 

'snaphaan met uijtgekapte loop'
1233
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Snaphaan, vergulde
1234

 met goud verguldwerk versierde snaphaan. Ook: 

'snaphaan met vergulde loop'
1235

 

 

Snaphaancrasser
1236

 schraper voor een snaphaan 

 

Snaphaankogel
1237

 massieve ronde loden kogel die wordt verschoten uit een 

snaphaan. Het gewicht bedroeg 30 of 32 stuks in het 

pond 

 

Snaphaanloop
1238

 loop van een snaphaan 

 

Snaphaanroer
1239

 korte variant van snaphaan voor gebruik door dragonders 

of cavalerie: 'snaphaanroers met koorde en banden' 

 

Snaphaansack
1240

 beschermende zak of omhulling van snaphanen tijdens 

transport 

Snaphaanschroef
1241

 onderdeel van een snaphaan 

Snaphaanslot
1242

 afvuurmechanisme voor een snaphaan 

Snaphaanslot met dubbel slot
1243

 afvuurmechanisme met twee vuurstenen voor een 

snaphaan 

Snaphaansteen, grote witte
1244

 bepaald soort vuursteen 

Snaphaanvuursteen
1245

 vuursteen, gebruikt in het slot van snaphanen. Ook: 

'snaphaansteen'
1246

 

Snel-schietend geschut
1247

 geschut met een hoge vuursnelheid 

 

Snerrenboor constabelsgereedschap, gebruikt in combinatie met een 

hamer 

 

Sockel salpeter
1248

 baaltje of biezen mand, gebruikt in plaats van zakken, 

voor transport van salpeter 
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Soldaat bij de pen
1249

 lage administratieve rang: schrijver, klerk 

 

Soldaten hellebaard
1250

 hellebaard van eenvoudige uitvoering bestemd voor 

gewone manschappen 

 

Sompitan
1251

 blaasroer, Maleis woord 

 

Spaakwielen
1252

 tot affuiten: raden met naaf en spaken, i.t.t. 'blokwielen' 

 

Span
1253

 van lichaamsdeel afgeleide maat, mogelijk met de 

vingers van een hand 

 

Spanen tot scheden
1254

 dunne houten latten, gebruikt voor het vervaardigen van 

scheden voor houwers etc.; eenheid: 'bos' 

 

Spaanse ruiter
1255

 verplaatsbare versperring bestaande uit een zware balk 

met lange ijzeren punten 

 

Spat
1256

 giftig pijltje voor een blaasroer, meervoud spatten: het 

slachtoffer was 'met drie spatten getroffen'. Ook: 

'fluijmige spatten'
1257

  

 

Spatroer
1258

 blaasroer voor het verschieten van vergiftigde pijltjes 

 

Specie
1259

 1) geschutmetaal (brons) 

2) metaaldikte exclusief de holte van de ziel: het kanon 

heeft 'behoorlijke specie' en kan zijn kogel en kruijd 

verdragen
1260

  

3) kanon van onvoldoende metaaldikte: kanon van 8 

pond bals kan vanwege roest 'niet meer als de specie van 

6 ponders verdragen'
1261

 (dus de kruitlading van een 6-

ponder) 

4) in algemene zin gebruikt metaal ijzer, brons of koper: 

verbod verkoop van 'canon van wat caliber of specie 

hetzelve ook mogte zijn', 1762. Spellingsvariant: 'spetie' 
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Specie stok
1262

 meetinstrument om aan de hand van de doorsnede van de 

kogel het kaliber en projectielgewicht te bepalen. zie: 

'talstok' 

 

Speelruym Verschil tussen de boring van de ziel en de doorsnede 

van het ronde projectiel. Ook aangeduid met: 'wint' of 

'windruimte', 'speelruimte' 

 

Spelens, te wijnig
1263

 de kruitvaten zijn te klein voor de berging van het 

bestemde volume, waardoor het kruit 'te wijnig spelens' 

heeft en tot een compacte koek samenklontert 

 

Spiaulter
1264

 legering van lood en zink of lood en tin. Het voordeel 

van deze legering is een veel lagere smelttemperatuur 

dan die van gietijzer en dat de compositie harder is dan 

lood. In het octrooigebied van de VOC worden van deze 

legering op ruime schaal kogels voor geschut en 

handvuurwapens gegoten, met name door Chinezen en 

Portugezen 

 

Spie
1265

 spion 

 

Spiegel gedraaide platte houten schotel waarop stenen of 

granaten worden gestapeld, die met een mortier worden 

verschoten. Voor het werpen met brand- en lichtgranaten 

met een ijzeren karkas zijn wel loden spiegels
1266

 

gebruikt, om beschadiging en vervorming van het 

projectiel tijdens het werpen te voorkomen 

 

Spiegelgevecht
1267

 gevechtsdemonstratie met schepen of landtroepen 

 

Spies
1268

 piek, mv, ook gespeld: 'spysen', of 'spietsen' 

Spies, halve
1269

 korte piek met de halve lengte van een gewone piek. zie: 

'halve piek' 

Spies, korte
1270

 piek met korte stok, geschikt voor het individueel  

nabijgevecht in beperkte ruimte, bv. een scheepsdek 
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Spiesstock
1271

 zie: 'piekstok' 

Spijs gietstof van een vuurmond of klok, bv. brons. Zie: 

'specie' 

Spillagie
1272

 genormeerde hoeveelheid waren die verloren gaat bij 

overpakken etc., bijvoorbeeld bij uitstorten en drogen 

van buskruit gaat onherroepelijk een deel verloren 

Spillende waere
1273

 verbruiksgoed, zoals lont, buskruit, kogels 

Spillet
1274

 gemaakt met dubbelde arak ipv brandewijn, zie 

'espoletten' 

Sponton
1275

 stokwapen met ijzeren spits en korte stoklengte, dat dient 

als rangonderscheidingsteken voor onderofficieren; door 

hen ook gebruikt om soldaten binnen het gelid op één 

lijn te houden 

Spontong, gemeene
1276

 gewone sponton van eenvoudige uitvoering bestemd 

voor de laagste onderofficieren 

 

Spontongspits
1277

 stalen punt van een sponton 

Sporlinge
1278

 zich verzetten, verzet 

Springhbal
1279

 springprojectiel vervaardigd van teerdoek etc., de 

uitwerking berust op luchtdruk (en niet de ijzeren 

scherven van een bom of granaat). Het is niet duidelijk of 

dit projectiel uit een mortier of met de hand werd 

geworpen 

Springen, hoog
1280

 aanduiding van het resultaat van de beproeving van 

buskruit met de dopproef: 'springt hoog na gissing 22 en 

24 voeten'. Zie ook: 'proefneeming' 

Springer
1281

 verborgen springlading, werkte als boobytrap 
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Sprinkhaan
1282

 1) licht draagbaar kanon of zware donderbus met houten 

kolf en twee voorsteunen, door Singalezen gebruikt in 

Ceylon. Kaliber ¼ tot ½ pond. Veroverde exemplaren 

werden wel door de VOC in gebruik genomen. 

 2) VOC inventarisatie van Trincomalee in 1790 spreekt 

van 'ijzere springhanen' (lichte ijzeren kanonnen met een 

kaliber van 1 pond, geboord op 11/4 tot 11/8 pond
1283

 

 

Staalen panndekkel
1284

 stelen pandeksel, waartegen de vuursteen na het 

overhalen van de trekker slaat en vonken veroorzaakt die 

op het kruit in de pan vallen 

 

Staande mortier mortier met de schildtappen aan het bodemstuk 

Staart
1285

 achterstuk van een vuurmond 

 

Staart van een vuurpijl
1286

 dunne houten lat of stok die langs het vuurpijllichaam is 

gemonteerd; zorgt voor een stabiele vlucht. De lengte 

van de staart wordt uitgedrukt in pijlen: 'vuurpijl à 2 £ 

met staart van 7 pijlen lang'
1287

 

 

Staartaffuit
1288

 radaffuit, waarbij de afgeronde uiteinden van de houten 

zijwangen op de bodem rusten. De onderling door het 

bodemstuk, kalven en bouten met elkaar verbonden, 

zijwangen zijn ter versterking van ijzerbeslag voorzien 

 

Staartaffuit, enkele
1289

 affuit waarvan het lichaam bestaat uit één stuk en niet uit 

een samenstel van wangen, kalven en bouten 

Staartschroef
1290

 onderdeel van het kolfbeslag van een handvuurwapen 

 

Staat van defensie
1291

 mate waarin een verdedigingswerk of stad in staat is tot 

zelfverdediging, afgemeten aan parameters als 

garnizoenssterkte, staat van onderhoud van de 

vestingwerken, het aanwezige geschut, de voorraad 

projectielen en buskruit en tenslotte de voedsel- en 

drinkwatervoorziening 

 

Stadsgeschutgieter
1292

 geschutgieter die volgens contract werkt voor een stad 

Stadslinie
1293

 stadswal 
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Stadsproever
1294

 stads keurmeester/beproever van het geschut 

Staket
1295

 ook latwerk, versperring of hekwerk van gepunte houten 

palen 

Staketsel
1296

 lichte versperring van gepunte houten palen 

Staketwerk
1297

 versperring of hekwerk van gepunte houten palen 

Stampboor tot carbijn
1298

 werktuig om het zundgat van een karabijn uit te boren 

 

Stampboor tot pistool
1299

 werktuig om het zundgat van een pistool uit te boren. 

ook: 'stamperboor tot pistolen'
1300

 

Stampboor tot snaphaan
1301

 werktuig om het zundgat van een snaphaan uit te boren 

 

Stamperboor tot snaphaans 

en carbijns
1302

 werktuig om het zundgat van een snaphaan of karabijn 

uit te boren 

 

Stamper metten cratser gereedschap om de musketten en snaphanen schoon te 

maken 

Stamper, houte
1303

 houten laadstok 

Stamper, kopere
1304

 stamper die werkt in een koperen mortier, voor de 

vonkvrije vervaardiging van buskruit in een stampmolen 

Stamp kruijd-molen
1305

 buskruitmolen met stampers en mortieren; ook: 

'stampmolen'
1306

 

Steccade
1307

 pedarme, sabel 
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Steene kogel
1308

 stenen projectiel bestemd om uit een kanon te worden 

verschoten 

 

Steenkogel van 16 tot 30 lood
1309

 klein kaliber stenen kogels bestemd voor draaibassen 

 

Steencogeltje
1310

 klein rond stenen projectiel, vulling van een kartets 

 

Steenmortier mortier waarmee met behulp van tenen steenmanden 

steenladingen worden afgevuurd 

 

Steene omtrek
1311

 stenen ringmuur 

 

Steene schroot-kogels
1312

 zie: 'schrootkogels' 

 

Steenstuck
1313

 ook perrier genoemd. Vuurmond ingericht voor het 

schieten met stenen kogels, vaak met een losse kamer; de 

benaming bleef nog lang in gebruik nadat de stenen 

projectielen waren afgeschaft 

 

(grote) Steenstucken in laden
1314

 zwaar kaliber steenstuk in een houten affuit zonder 

wielen (zie: 'lade') 

 

Steenstucken in micken
1315

 licht en middelbaar kaliber steenstuk, dat in een vork 

geplaatst kan draaien en eleveren (zie: 'mick' en 

'draaibas') 

 

Steenwijdmond
1316

 zie: wijdmond. Ook: 'steen metale wijdmonder'. Met 

deze benaming wordt de Portugese camelete aangeduid 

 

Steertschroef schroef waarmee de achterzijde van de loop van een 

snaphaan of musket op de houten lade is bevestigd 

 

Steertstukje
1317

 klein kaliber kanon, op een stoel of gaffel opgesteld en 

voorzien van een staart (lang handvat) aan de achterzijde 

                                                                                                                                                                                     
Admirael-Generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indiën, China, Philipines, ende bijliggende rijcken, in 
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1312
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1314

 Akveld (2013) Machtsstrijd om Malakka. p. 18. 
1315

 Akveld (2013) Machtsstrijd om Malakka. p. 18. 
1316
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tijts, beginnende met den 26 September 1740 en vervolgens door een zeer aanzienlijk heer met de laetste retour-

schepen overgezonden. Te Utrecht, bij Johannes Evelt, p. 14. 
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Stelhout
1318

 afgeschuind stuk hout, waardoor het stuk gedompt of 

gelicht wordt, naar mate men hoog of laag wil schieten; 

zie ook 'stelwig' en 'stellegger' 

 

Stelhouten, spitse sterk afgeschuind stuk hout voor het geven van kleine 

elevaties 

 

Stelkussen
1319

 lederen kussen tussen het stelkalf en de onderzijde van 

de broek van de vuurmond 

 

Stellegger
1320

 afgeschuind stuk hout, waardoor het stuk gedompt of 

gelicht wordt, naar mate men hoog of laag wil schieten; 

zie ook 'stelwig' en 'stelhout' 

 

Stelling
1321

 houten rek voor het bergen van kruitvaten 

 

Stelling tot snaphaan
1322

 houten kolf van een snaphaan; wordt onderscheiden van 

de 'lade' 

 

Stelling-saeg verticaal opgestelde zaagstelling voor het handmatig 

zagen van planken uit boomstammen 

 

Stelwig
1323

 afgeschuind stuk hout, voorzien van een handvat, 

gebruikt voor het nette pointeren van (precies richten op) 

een doelwit; wordt daartoe onder de broek van het kanon 

op het stelhout, of direct op het stelkalf geplaatst; ook 

'stelhout'  

 

Stempers stampers, laadgereedschap, veelal van handvuurwapens 

 

Ster-rad, grote
1324

 grootste horizontale rad van een buskruitmolen 

aangedreven door buffels of paarden of door waterkracht. 

Die van Colombo was 23 voet en 9 duim in doorsnede en 

was voorzien van 160 tanden 

 

Ster-rad, kleijne
1325

 kleinste horizontale rad van een buskruitmolen 

aangedreven door buffels of paarden of waterkracht: de 

rondgaande beweging van het grote ster-rad werd via de 

schijfloop versneld en daarna nog eens versneld door 

middel van het kleine ster-rad. Die te Colombo (1792) 

was  5 voet in doorsnede en was voorzien van 33 tanden 
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Steun tot snaphaan
1326

 vermoedelijk wordt bedoeld de houten lade 

 

Stijfsel
1327

 gebruikt als lijm bij het maken van papieren kardoezen 

 

Stinkend buskruit
1328

 bedorven buskruit, dat een onwelriekende geur heeft 

 

Stoel
1329

 affuit die niet op raden of rollen staat, mortieren worden 

gewoonlijk op een stoel geplaatst, maar ook draaibassen 

bij gebruik op het land en donderbussen aan boord van 

schepen (ijzeren stoelen)
1330

. Een metalen mortier 

'staande in zijn stoel'
1331

 

 

Stoof
1332

 kruidkagchel, om het kruit tijdens het productieproces te 

drogen; op Ceylon gebruikt in plaats van de zon voor  het 

drogen van natgeworden kruit 

 

Stookhuis
1333

 inrchting voor het raffineren van salpeter 

Stootklap
1334

 mogelijk geteerde zeildoekse bedekking van een affuit 

Storm-druyf
1335

 druif gebruikt voor de aanval op of verdediging tegen 

ongedekte troepen op korte afstand 

 

Stormgranaat
1336

 granaat met grote uitwerking, gebruikt op korte afstand 

ter ondersteuning van de eigen stormaanval 

 

Stormhaak wapen voor de (storm)aanval 

Stormhoed
1337

 schotvrije ijzeren helm, gedragen bij belegerings-

werkzaamheden en bestormingen. Vergulde exemplaren 

als teken van gezag geschonken aan inlandse vorsten 

 

Stormkogel projectiel met anti-personeelwerking gebruikt bij 

bestormingen 

Stormkrans
1338

 met de hand geworpen projectiel met brandstichtende 

werking, voorzien van 3 of 4 handgranaten om de 

brandende inhoud te verspreiden en het blussen te 

bemoeilijken 
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Stormleer
1339

 bestormingsladder 

 

Stormpaal
1340

 precieze betekenis onbekend, mogelijk stormram 

 

Stormpot pot van rood aardewerk, gedroogd in de oven, waardoor 

deze gemakkelijk breekt op een hard oppervlak. De pot is 

voorzien van oren tot bevestiging van lonten. De vulling 

bestaat uit sterk brandstichtend materiaal. In grote 

exemplaren werden enkele granaten of moordslagen 

toegevoegd; worden dan soms stormpot genoemd. De 

granaten maakten het blussen hachelijk en verspreidden 

bij ontploffing het brandende materiaal, waardoor 

blussing extra werd bemoeilijkt. Is primair een anti-

personeelswapen en secundair brandstichtend 

 

Stormschoot kruitlading voor gebruik zonder proppen, wanneer snel 

vuren van belang is; de ladinggrootte is kleiner dan die 

van de 'dagelijkse schoot' 

 

Stormvork
1341

 wapen voor de aanval, geïnspireerd op de hooivork 

Strijckweeringe opstelling ter verdediging van een muur door het 

voorterrein met vuur te bestrijken 

Strik(ken)
1342

 bundel of bos, transportwijze en daarnaar genoemde 

hoeveelheidsaanduiding voor vierdraatse lont 

Stroolont
1343

 lont van gevlochten stroo 

Stuckjen aanduiding voor een klein kaliber kanon 

 

Sunderen
1344

 werkwoord: (ver)branden 

 

Suppoost
1345

 bewaker: 'suppoosten van de kruitmolens' 

 

Surihout
1346

 onbekende boomsoort, mogelijk wordt sundri bedoeld, 

een zeer duurzame taaie houtsoort.
1347

 Het hout in 
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kwestie was bestemd voor de bouw van blaasbalgen in 

het ambachtskwartier van Batavia 

 

Swaertmaecker
1348

 vakman die is belast met het onderhoud van blanke 

wapens, zoals houwers, degens, zwaarden, bajonetten, 

pieken. Ook: 'swaertveger'
1349

 

 

Swaertvegersblaeuwsteenen
1350

 speciale steen gebruikt door zwaardvegers voor fijn 

polijstwerk aan blanke wapens 

 

Swalp vierkant gezaagde balk; ook gespeld 'zwalp' 

 

Swavel, gemalde
1351

 zwavelkorrels op een bepaalde grootte gezeefd 

Sweeds ijzer canon ijzeren kanonnen, die zijn vervaardigd in Zweden 

 

Takel
1352

 touwen met blokken voor het inhalen en geven van 

zijdelingse richting van een rolpaard aan boord van een 

schip 

Tali-blok
1353

 dubbelde, enkelde, lange; onderdeel van de geschutstalie 

Talie touw, bedoeld broekingstouw en takels 

In losse talien stellen
1354

 de taliën van het rolpaard los maken, zodat het ropaard 

bij het vuren kan reculeren  

Talyhaek
1355

 ijzeren haak aan het rolpaard tot bevestiging van de talies 

Talstok
1356

 meet- en rekeninstrument voor het bepalen en omrekenen 

van het kaliber van geschut en kogeldiameter; ook wel 

aangeduid met de term 'specie stok'
1357

 of 

'canontalstock'
1358
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 Duyfjes, J.J., Houtsoorten van Nederlandsch Oost-Indië. Derde veel vermeerderde uitgave. Haarlem 1905. p. 

39, onder nummer 121. 
1348

 Coen Bescheiden 1, 47. 
1349

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr 13.498. 
1350

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7247. 
1351

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7244. 
1352

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7165. 
1353

 Witsen (1671) Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. p. 283. 
1354

 Instructie voor de schippers en opperhoofden van de Oost-Indische Compagnies uitgaande ende 

thuyskomende schepen, om de zelver wel te bezorgen, en voor alle leckagie te preserveren. Middelburg, 13 

Augustus 1728. 
1355

 Witsen (1671) Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier. p. 282. 
1356

 Nationaal Archief, ’s-Gravenhage, inventaris 1.04.02 VOC, No. 4498: Haags Besogne. 
1357

 Resoluties Kaap de Goede Hoop, 11 augustus 1744. Reference code C.122, pp. 322-347. 
1358

 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7165. 



130 
 

Talstok, kopere
1359

 talstok, vervaardigd van koper; meet- en rekeninstrument 

voor het bepalen en omrekenen van het kaliber van 

geschut en kogeldiameter 

Tamboers en pijper
1360

 militaire muziek bestaande uit trommelslagers en een 

fluitspeler 

Tambokse sweerden
1361

 Indiase stalen zwaarden 

Tap
1362

 1) konische tap van Zweeds of Hongaars koper, die in de 

gietvorm wordt geplaatst en waarin later het zundgat in 

aangebracht wordt; ook aangeduid met koperen 

'zundgattap' 

2) Op het zwaartepunt van een loop, aan weerszijden 

aangebrachte korte ronde metalen cilinders, waarmee de 

loop in verticale zin draaibaar is gelegd in de tapgaten 

van de affuit.
 1363

 Meervoud: 'tappen' 

3) spruitstukken op hol gegoten projectielen. mv 'tappen' 

Tap tot granaden
1364

   mogelijk: afsluiting van het lege granaatlichaam 

Tappencentrum
1365

 middelpunt van de tappen, waardoorheen een 

denkbeeldige as loopt 

 

Tasten van een kanon
1366

 de ziel van een kanon mer behulp van een ijzeren 

tasthaak onderzoeken op de aanwezigheid van putten en 

gallen 

 

Tasthaak ijzeren staaf met omgebogen punt, die wordt gebruikt bij 

het inwendig onderzoek van de ziel van geschut om de 

aanwezigheid van putten en gallen vast te stellen 

 

Tegenwerpen
1367

 handgranaten of vuurpotten gooien naar de vijandelijke 

werpers van handgranaten en vuurpotten. Uitdrukkelijk 

niet de betekenis van terugwerpen: de aardenwerkse 

vuurpotten waren bij het neerkomen immers al gebarsten 

 

Tellingas
1368

 lokaal geworven hulpsoldaat, tellingase soldaten 

 

Te keer gaan
1369

 werkwoord: vechten 
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Te min
1370

 kleinere hoeveelheid of aantal goederen, dan volgens 

ladinglijst of inventaris geleverd moesten worden of 

aanwezig moest zijn 

 

Termijn
1371

 diensttijd; 'over hun termijn gediend': langer dan de 

geëngageerde diensttijd gediend 

 

Terug reekenen
1372

 correctie van de boeken ingeval een onbruikbaar 

voorwerp bij aankomst in Batavia als bruikbaar 

beoordeeld wordt en daardoor een hogere waarde heeft. 

De afschrijving van het verzendende kantoor wordt dan 

gecorrigeerd door het meerdere bedrag terug te rekenen 

 

Terug springen
1373

 werkwoord: reculeren 

 

Tijds-expiratie
1374

 afloop van de overeengekomen diensttijd 

 

Timmermansbijl, militaire
1375

 bijl van militaire pioniers 

 

Tin
1376

 zacht metaal, waarvan de regent van Sumenep in 1731 

kogels tot zijn gebruik liet gieten 

 

Tinkans plancken gekliefde houten planken (zijn dikker en sterker dan 

gezaagd houten planken, want ze volgen de nerfstructuur 

van de boom), gebruikt voor scheepsbouw en de 

constructie van affuiten. Nadeel: benodigt voor productie 

meer hout 

 

Tintinago
1377

 of tintuago is een legering van tin en koper  

Toegemaakte druijf
1378

 geheel dichtgebonden druif 

Toepas
1379

 Indiase hulpsoldaat in dienst van de VOC, veelal 

personen van gemengd Portugees-Aziatische afkomst
1380
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Toesiender van de artillerie opzichter van het geschut 

Touwwisser flexibele wisser/aanzetter-combinatie waarvan de steel 

een dik touw is; wordt aan boord van schepen wel 

gebruikt, waar weinig ruimte is om het stuk te laden 

 

Trains ongelden
1381

 boeking van uitgaven, anders dan voor aanschaf, voor de 

veldtrein (veldleger); als boekingspost soms 

gecombineerd met oorlogskosten: 'trains- en oorlogs-

ongelden'
1382

 

 

Trenche, houten
1383

 opgeworpen borstwering van hout, gedekt door grond 

Trenchee
1384

 loopgraaf 

 

Tregter, koperen
1385

 gebruikt voor het inbrengen van buskruit in de kamer van 

mortieren en in bommen en granaten 

 

Treinschepen
1386

 logistieke of ondersteuningsschepen voor een expeditie, 

vervoeren voedsel, water, buskruit, projectielen en alles 

wat er verder nodig is 

 

Treijnssoldyeboeken
1387

 soldijadministratie van het personeel van de trein 

(veldleger): dit personeel maakt geen deel uit van een 

garnizoen als administratieve eenheid 

Trekhaak
1388

 ijzeren haak aan de lederen trekriem waarmee 

veldstukken met mankracht kunnen worden getrokken 

 

Trekriem
1389

 lederen riem aan één zijde voorzien van een trekhaak. 

Dient om lichte veldstukken met mankracht te kunnen 

verplaatsen 

 

Treckslot
1390

 slot van een lontroer, in werking gesteld door het 

overhalen van een trekker 

Trenchee
1391

 loopgraaf, soms in de vorm van een opgeworpen 

borstwering. Ook: 'beschansinge'
1392
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Triquebal wagen van speciale inrichting voor het transport van een 

kanonloop 

 

Tromp
1393

 1) voorste gedeelte van een vuurmond, gewoonlijk het 

deel vóór de tappen 

2) woord in dezelfde betekenis ook gebruikt voor 

snaphanen
1394

 

 

Trompen
1395

 afstand tot de vijand 'de Moorsche cavallerie was tot op 

de trompen van de snaphanen gedrongen' 

 

Tussenprop zie: 'prop' 

Tyf
1396

 tifa, trom in gebruik op Ambon voor het geven van 

signalen en om de gemoederen tot strijd op te wekken 

 

Derde tyffslag
1397

 oproep door het slaan van de tifa aan de Mardykers om 

zich te verzamelen (Ambon) 

  

Uitgeroest
1398

 ijzermassa is door roest aangetast en afgebrokkeld en 

verdwenen. Het kanon is 'voor in de monding sterk 

uitgeroest' 

Uitkoops
1399

 verkoopprijs; iets uitkoops (tegen de verkoopprijs) te 

moeten vergoeden 

Uitmonsteringsjas
1400

 nette uniformjas volgens voorschrift voorzien van alle 

uitmonsteringstekens, gedragen op parades etc. Te velde 

en voor dagelijks gebruik werd met een oude jas of een 

van goedkoper maaksel volstaan, veelal zonder 

uitmonsteringstekens 

Uijtrechtsch slot
1401

 slot voor musket, roer of pistool, vervaardigd in Utrecht; 

gebruikt als herkomst- en kwaliteitsaanduiding 

Uijttoght
1402

 uitval door een deel van de bezetting van een fortificatie. 

Ook: 'buijten trecken' 
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Uittrommelen
1403

 op aandachttrekkende manier bekendmaken: 'victorie 

laten uittrommelen' 

Unster
1404

 onbekend 

Utiliteit
1405

 van kogels bruikbaarheidsstaat: bruikbaar, 

onbruikbaar/defect 

Vaandrigspiek
1406

 korte piek, rangsymbool van de vaandrig 

Vadem
1407

 afstand- of lengtemaat van 6 voet of 66 duim, circa 1,69 

meter. Rijnlandse maat L 1,88 meter; Amsterdamse 

maat: 1,698 meter  

Valbrug
1408

 klep van een landingsvaartuig, bv. een platbodem 

schouw, gebruikt door de geëmbarkeerde 

landingstroepen om gemakkelijk aan de wal te komen 

Valckenet soort lichte vuurmond met een kaliber van 6 pond, ook 

gespeld als 'valconet' 

Varkestaart
1409

 spriraalvormig ijzeren haak, gemonteerd op een houten 

staf om (smeulende) resten van proppen en kardoezen uit 

de loop van een vuurmond te halen. Naar de vorm 

aangeduid. Ook: 'verekens-staert' 

Vastigheyt
1410

 versterking 

Velt
1411

 strijdperk, slagveld. 'het velt behoudende': na afloop van 

de strijd de plek daarvan bezet houdende, niet geweken 

zijn 

Veldaffuit
1412

 radaffuit, voor gebruik van het geschut in het terrein 

Veldartillerie
1413

 mobiel geschut, dat te velde kan worden gebruikt. 

Hoewel de 12-ponder nog wordt aangeduid als veldstuk, 

hebben deze gewoonlijk een kaliber van maximaal 8 

pond 
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 Papieren van D. Bavy wegens het voorgevallene te Bengalen, 1763: (Uit de papieren van een Bewindhebber 

der Oost-Ind. Compagnie). Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht.  
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1411

 GM 1, 420: missive van 15 december 1633. 
1412

 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1919. 
1413 NL-HaNA Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv.nr. 1919. 
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Veldbatterij
1414

 gezien de geringe geldwaarde die in de bron staat 

vermeld handelt het niet over een batterij veldgeschut, 

maar wordt het woord in een andere betekenis gebruikt 

 

Veldkar
1415

 zie: 'ammunitiekar met hoge wielen' 

Veldkist
1416

 zie: 'kleene kardoeskist' 

Veltschans
1417

 kleine veldversterking in de vorm van een gesloten 

aardwerk 

 

Veldstoel
1418

 stoel voor gebruik door officieren bij legering te velde 

(met veldtent en slaap esel) 

 

Velt-stok ook aangeduid met snaphaan, lontstok 

Veltstuck 1) kanon van 12 pond in de vier kalibers van Prins 

Maurits 

 2) algemene aanduiding van een licht kanon dat te velde 

wordt gebruikt: metale veldstukje
1419

, bronzen veldkanon 

met een kaliber van 2 pond 

 

Veltstucken cogels
1420

 kogels bestemd voor het veltstuck van 12 pond van Prins 

Maurits 

 

Velttent
1421

 tent voor legering van officieren en troepen te velde 

 

Veralieneeren
1422

 werkwoord: vervreemden 

 

Verbonden tijd
1423

 tijdsduur van het dienstverband waarvoor men heeft 

getekend en die men moet uitdienen, of binnen de 

verbonden tijd beëindigen 

 

Verbranden van de affuijten
1424

 bij een snelle terugtocht waarbij het geschut niet meer 

kon worden meegevoperd werden de affuiten van het 

achterblijvende geschut verbrand, zoodat de vijand er 

niet meteen gebruik van kon maken, maar eerst affuiten 

moest maken om dat te kunnen doen 
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 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India. Digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 724. 
1415

 NL-HaNA, Nederlandse bezittingen India, digitale duplicaten Chennai, 1.11.06.11, inv.nr. 1186. 
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Verbussen vernieuwen van een uitgeschoten zundgat door het 

aanbrengen van een nieuwe voering 

 

Verbusser vakman die de zundgaten van geschut repareert door een 

nieuwe voering aan te brengen 

 

Verdeelpasser, kopere met 

stalen punten
1425

 koperen passer gebruikt voor het bepalen en overbrengen 

van maten (niet voor het trekken van cirkels op papier) 

 

Verdekte tuijmelaar
1426

 onderdeel van het slot van een snaphaan 

Verdrogen
1427

 werkwoord: drogen van nat geworden buskruit 

Verdammen werkwoord: vastzetten van bom in een groot kaliber 

mortier. Voltooid deelwoord: 'verdamt' (zie: 'damhout') 

 

Vergieten oud kanon, of brokstukken daarvan, omsmelten en 

vergieten tot nieuw geschut 

 

Vergietloon
1428

 loon waarop een geschutgieter recht heeft voor het 

omgieten van oud geschut en bronsschroot tot nieuw 

geschut 

 

Vergifte cogel
1429

 loden kogels van handvuurwapens, die gedoopt zijn in 

vergif of voorzien zijn van een kleine holte voor vergif 

Verheid
1430

 dracht van de kogel, in juridische zin: de verheid van de 

kogel, die het gezagsbereik op de rede bepaalde 

Verlegen
1431

 lang opgeslagen buskruit, dat krachteloos en 

oudgeworden is 

Verlopen
1432

 1) uitgeschoten, of door het vele gebruik versleten 

geschut 

 2) door roestvorming in wanddikte afgenomen, zodat 

alleen nog met de kruitlading van het naastlagere kaliber 

geschoten kan worden: 'verlopen van 18 tot 12-

ponders'
1433

. Deze staat wordt ook wel aangeduid met: 

'een 18-ponder die van buiten en binnen heel roestig zijn, 
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 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7247. 
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 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7158. 
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waardoor deze niet meer als de specie van een 12-ponder 

heeft'
1434

 

3) uitgesleten zundgat 

 

Verloore schiltwagten ver vooruitgeschoven posten, die bij nadering van de 

vijand vrijwel geen tijd hadden om ordelijk terug te 

trekken 

 

Vermaecken
1435

 slecht buskruit door opnieuw malen onder toevoeging 

van salpeter weer opnieuw omwerken tot goed buskruit; 

ook: 'vermalen'
1436

 

 

Vermalen zie: vernieuwen of vermaecken van buscruyt 

 

Vernagelen
1437

 werkwoord: een vuurmond tijdelijk onbruikbaar maken 

door het indrijven van een ijzeren of stalen vernagelpen 

in het zundgat; soms ook met ingehamerd hout of 

steentjes gedaan. Zowel kanonnen, houwitsers, als 

mortieren kunnen worden vernageld, waarvoor 

vernagelpennen van verschillende afmetingen 

beschikbaar zijn
1438

. Toestand: 'starck vernageld'
1439

 

 

Vernagelpen
1440

 ijzeren of stalen pen met haken, die in het zundgat wordt 

gedreven en aan de onderzijde krom geslagen om een 

vuurmond (tijdelijk) onbruikbaar te maken 

 

Vernieuwen
1441

 werkwoord: vermaken of vermalen van buskruit onder 

toevoeging van salpeter 

 

Verouderd buskruit
1442

 buskruit dat lange tijd is opgeslagen geweest en daardoor 

zijn kracht verloren heeft 

 

Verruijlen
1443

 omwisselen: 'verruijlen van onnut tegens bequaam' 

canon, munitie of buskruit. Frauduleuze handeling, 

veelal vergezeld van een betaling aan de omwisselaar, 

die wel de kwantiteit kan verantwoorden, maar niet het 

kwaliteitsverlies 

 

Verschooten sintgat
1444

 door het vele gebruik sterk gesleten zundgat 
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Verschootene buskruijt
1445

 verbruikt buskruit door afvuren van scherpe schoten en 

saluutschoten. De term wordt niet gebruikt om ander 

gebruik aan te duiden, zoals de vulling van bommen en 

granaten, of het verbranden tot zuivering van een ruimte 

 

Versmelten
1446

 oud geschut en bronsschroot omsmelten tot nieuw 

geschut 

 

Vertooningh
1447

 demonstratie, blijk van aanwezigheid, om indruk te 

maken op de vijand 

Vervlogen
1448

 kogel die hoog over het doel vliegt en niets raakt 

Verwulfd
1449

 bijvoeglijk naamwoord: van een stenen overwelving 

(plafond) voorzien, bv. kruitkelders  

Verwulven
1450

 zelfstandig naamwoord: ruimten die van een stenen 

overwelving zijn voorzien 

Vestingaffuit affuit voor gebruik op vestingwerken 

Vierbaecken
1451

 vuurbaken voor het geven van (nood)signalen 

Vierbal
1452

 brandprojectiel voor een mortier, naar kaliber 

onderscheiden in 'groote vierballen' en 'vierballen' 

 

Vierbal, copere
1453

 holle, koperen bal, gevuld met een brandsas, bestemd om 

heimelijk door middel van een schroef aan een 

scheepsromp te worden bevestigd, om dat schip in brand 

te steken (door Engelsen ingezet in Bantam, 1624). 

Spellingsvariant: 'copere vuyrballen' 

 

Vierdraatslont
1454

 lont bestaande uit vier ineengedraaide draden 

 

Vierkante hand
1455

 klein verdedigingswerk binnen de wal ter bestrijking van 

de binnenberm 
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 NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7945. 
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Vierpijltjes
1456

 kleine vuurpijlen, mogelijk Chinees salvowapen (c. 1675 

in gebruik) 

 

Vierpyk
1457

 piek met aan het uiteinde een brandstichtend middel 

 

Vierroer
1458

 roer, licht geweer 

 

Viertuijgh
1459

 brandstichtende wapens 

 

Vierwerckers
1460

 vuurwerkers, specialisten in het vervaardigen van 

vuurwerken, waaronder bommen, granaten, buizen, 

vuurpijlen, brandstichtende wapens; ook gespeld als 

vuurwerkers 

 

Vijand
1461

 militaire tegenstander, onderscheiden in 'Europese 

vijand' en 'Inlandse vijand', en daarmee tot 

klassificerende norm voor de sterkte en uitgebreidheid 

van verdedigingswerken 

 

Vijgertouw
1462

 touw gemaakt van Indiase boombastvezel 

 

Vijsblok
1463

 vijzelblok van stampmolen voor buskruitproductie 

 

Vingers
1464

 breedte of diktemaat, kleiner dan duimen 

 

Visier wordt voor op het stuk gezet om daardoor op het doel te 

kunnen 'pointeren' (richten) 

 

Vizieren werkwoord: een kanon of vuurmond uitmeten, richten 

Vizier schoot schot uit kanon dat door de kanonnier over het metaal 

wordt gericht 

Vlaggeklip
1465

 hoge klip of punt waarop de vlaggemast van de 

versterking goed zichtbaar staat opgesteld 

Vlint
1466

 steen, vuursteen, soms ook gebruikt om stenen kogels 

aan te duiden. Ook: 'vlintsteen'
1467
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Vlugt voorste deel van de ziel van een mortier, waarin zich de 

bom bevindt voor het werpen. Ook gespeld: 'vlogt'. Zie: 

'keetel' 

Ter vlucht zetten van stucken
1468

 werkwoord: eleveren 

 

Voet lengtemaat, in 18
e
 eeuwse Nederlandse bronnen wordt de 

Rijnlandse voet het meest gebruikt. Een Rijnlandse voet 

= 1/12 roede = 0,313947 meter. Amsterdamse voet: 

0,284  meter 

 

Voetangel
1469

 ijzeren kraaienpoot, versperringsmiddel, verpakt in 

vaatjes 

Vogelroer, fijne vergulde
1470

 lang geweer, voor de vogeljacht gebruikt, met vergulde 

loop, bestemd tot geschenk aan lokale machthebbers 

Vogelroer, lichte
1471

 lang geweer met een licht kaliber, voor de vogeljacht 

gebruikt 

Vogelroer met 2 lopen
1472

 lang dubbelloops geweer, voor de vogeljacht gebruikt 

Vogelroer met 3 lopen
1473

 lang geweer met drie lopen, voor de vogeljacht gebruikt 

Vonk geven
1474

 werkwoord: (be)schieten, vuren 

 

Voorstel zie: 'voorwagen' 

 

Voortrop
1475

 voorhoede 

 

Voortslepen van de stucken
1476

 met mankracht over grotere afstanden voortbewegen van 

stukken geschut om deze te transporteren zonder hulp 

van voorwagens of trekdieren 

 

Voorvechter
1477

 pelopor, uitdager, elitevechter 

 

Voorwagen
1478

 - met wielen: twee-radig voertuig, waarop de staart van 

een vuurmond rust tijdens het transport. Daardoor 

ontstaat een wendbaar geheel met de opgelegde 

vuurmond. Aan de voorwagen bevindt zich de 
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disselboom voor de inspanning van het achterste 

trekpaard. Ook: 'voorstel' 

 

Vork
1479

 draaibare spil met vork of gaffel op de scheepsboord 

gemonteerd, waarin een licht kanon (draaibas of bas) 

geplaatst kan worden 

 

Vriesche Ruiter
1480

 verplaatsbare versperring, bestaande uit een haspelboom 

(houten balk) met aan vier zijden scherpe ijzeren pennen. 

Ook: Spaanse ruiter, 

 

Vrijwerker
1481

 militair die is vrijgesteld van de dagelijkse dienst om een 

ambacht uit te oefenen of landbouw te bedrijven of deel 

te nemen aan extirpatiewerk. Zie ook: 'dienstdoender' 

 

Vuurpijl
1482

 kleine raket, gebruikt voor het geven van seinen 

 

Vuurpijl met deszelves staert
1483

 aanduiding compleet gemonteerde vuurpijl 

 

Vuurpijlboor
1484

 instrument waarmee de holle brandruimte wordt 

aangebracht in de samengeperste sas in de huls van een 

vuurpijl 

 

Vuurpijlvorm
1485

 bronzen (metalen) of koperen vorm voor de uniforme 

vervaardiging van vuurpijlen van ¼, ½, 1 en 2 pond 

 

Vuurroer
1486

 roer (soort kort en licht geweer) 

 

Vuursteen, grote ronde
1487

 bepaald soort vuursteen, gebruikt in radsloten 

 

Vuursteen, witte
1488

 bepaald soort vuursteen, gebruikt in vuursteensloten 

 

Vuurslot voor ‘t canon
1489

 ontstekingsmechanisme met een vuursteen voor een 

kanon, ook kanonslot 

 

Vuyrpot pot van rood aardewerk, gedroogd in de oven, waardoor 

deze gemakkelijk breekt op een hard oppervlak. De pot is 

voorzien van oren tot bevestiging van lonten. De vulling 

bestaat uit sterk brandstichtend materiaal. In grote 

exemplaren werden enkele granaten of moordslagen 
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toegevoegd; worden dan soms stormpot genoemd. De 

kleine waren slank en konisch van vorm om door 

roosters van schepen te worden geworpen. Gebruikt aan 

boord van schepen, maar ook bij de vestingoorlog. Is 

primair een anti-personeelswapen en secundair 

brandstichtend in verband met het beperkte 

uitwerkingsgebied. Een andere samenstelling van de 

inhoud maakte van de vuyrpot een stinkpot, waarvan de 

uitwerking berustte op een verstikkende rook. Ook 

gespeld als 'vierpot'
1490

 

 

Waaggeld
1491

 geldsom, verschuldigd voor het wegen van geschut of 

grondstoffen in de officiële waag van de stedelijke 

overheid. Behalve dat onpartijdig het gewicht is 

vastgesteld heeft het waggeld het karakter van een 

stedelijke belasting, aangezien het ter waag brengen voor 

veel goederen was voorgeschreven 

 

Waarloos
1492

 reserve: 'waarloose arthillerijgoederen'. Ook: 

'waerloo'
1493

 

 

Wagtlamp, ijzeren
1494

 lantaarn van sterke ijzeren constructie, gebruikt voor de 

wachtdienst 

Wachtschot
1495

 los schot dat ’s morgens en ’s avonds wordt afgevuurd in 

fortificaties en veldkampementen 

Waepenen
1496

 opgesteld staan, gereed voor gewapende strijd: 'in de 

waepenen staen'  

 

Walaffuit
1497

 affuit, waarbij een raam op een spil is gemonteerd, dat 

aan de achterzijde met kleine raden over beddingplanken 

loopt, waarmee op eenvoudige wijze een groot zijdelings 

richtveld kan worden gerealiseerd. Het raam of chassis 

draagt een rolpaard, dat naar achteren kan teruglopen bij 

het schot 
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Wallade
1498

 omwalling, versterking 

 

Wancaliber
1499

 verouderd kaliber of kaliber dat niet past bij dat van de 

andere beschikbare vuurmonden 

 

Wapengoederen
1500

 bijbehorende onderdelen en uitrusting zoals leerwerk 

 

Wapeninge
1501

 wapeninge voor piekenier, bestaat in de 17
e
 eeuw veelal 

uit borst- en rugkuras, tasetten en helm 

 

Wapenkamer
1502

 letterlijk vertrek voor de berging van wapens en 

wapengoederen, maar ook het geheel van (hand)wapens 

met wat daarbij hoort als administratieve eenheid 

 

Wapenkamerboeken
1503

 voorraadadministratie van de wapenkamer 

 

Wapenkamergesel
1504

 lagere ambachtsman of knecht, werkzaam in de 

wapenkamer 

 

Wapenkamergoederen
1505

 wapens en uitrustingstukken die tot de wapenkamer 

behoren, zoals geweren, pistolen, pieken, trommels etc. 

 

Wapenmaecker
1506

 specialistisch vakman die het onderhoud en herstel van 

wapens uitvoert 

 

Wapentuygen
1507

 generale term voor wapens 

 

Watergragt
1508

 met water gevulde gracht 

 

Waterkruijdmolen
1509

 buskruitmolen die wordt aangedreven door waterkracht 

 

Waterpas batterij batterij die zodanig is aangelegd dat het geschut het doel 

kan raken met waterpas- of kern schoot met horizontaal 

gesteld kanon. Ook: 'waterpas'
1510

 

 

Waterpas schoot ook aangeduid met: horizontaal schoot of kern schoot. 

schot met een horizontaal gesteld kanon, ook de 

schootsafstand die op deze wijze wordt bereikt 
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Waterredout
1511

 drijvende batterij op een vlot, ook: 'drijfbaar houte 

wambuis' 

 

Wechgesprongen
1512

 in stukken uiteengesprongen zodat de oorspronkelijke 

vuurmond als entiteit verdwenen is 

Weeghuijs
1513

 waaggebouwtje, waarin de grondstoffen voor de 

buskruitfabricage worden afgewogen, bijgebouw van een 

buskruitmolen 

Weerbaar jacht
1514

 met geschut bewapend jacht 

Wielen met staarte
1515

 veldaffuit. rechtlopende stukken van 2 en 4 pond die 'in 

wielen met staarte liggen' 

 

Wijdtmond
1516

 1) bronzen kamerstuk waarmee stenen kogels en 

schrootzakken worden verschoten tegen personeel, 

opgesteld in flanken en bij poorten van 

verdedigingswerken. Ook: 'wijdmonder' of  'kameraard' 

2) Bij de VOC meestal gebruikt voor de aanduiding van 

kameel, Portugees steenstuk van ongeveer 3,80 meter 

lengte, met een gewicht van circa 7.000 kilogram en een 

kaliber van 25 cm, schietende een stenen kogel van 36 

pond
1517

 

 

Wiltschutters
1518

 jagers in Siam, waar ze in het bos herten schoten, worden 

in oorlogstijd door de vorst gebruikt als scherpschutters; 

enkelvoud: 'wiltschut' 

 

Windprop
1519

 houten prop  (vervaardigd van windboombalk of ook wel 

kurk) tot weerbestendige afsluiting van de monding van 

een vuurmond, soms aan de rand met vettig roet 

ingesmeerd om het binnendringen van vocht tegen te 

gaan Wordt aangebracht op een geladen vuurmond, die 

geruime tijd in die toestand in stelling staat. Toegepast in 

combinatie met een deklood en zeildoekse kanonklap, ter 
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afsluiting van het zundgat. Ook wel aangeduid met 

'windschut prop'
1520

 

 

Windprop tot de kanon
1521

 houten of kurken prop, tot afsluiting van de monding van 

een (geladen) kanon 

 

Windprop tot de mortier
1522

 houten prop, tot afsluiting van de monding van een 

(geladen) mortier 

 

Windpropstouw
1523

 touw waarmee de windprop in de monding van een 

vuurmond werd vastgezet 

 

Windschut prop
1524

 zie: 'windprop' 

 

Wissen de ziel van een vuurmond na het afvuren van een schot  

reinigen 

 

Wisser soort kwast, bestaande uit een houten cilindervormige 

klos, gemonteerd op een ronde stok, overtrokken met een 

schapenvacht, gebruikt tot het uitwissen (schoonmaken) 

van geschut 

 

Wisser met aanzetter
1525

 combinatiegereedschap voor het laden van het geschut, 

waarbij aan het ene eind van de stok een wisserklos met 

schapenvacht is gemonteerd en aan het andere eind een 

aanzetterklos 

 

Wisserbol
1526

 houten bol, gemonteerd op een ronde stok, overtrokken 

met een schapenvacht, gebruikt voor het uitwissen 

(schoonmaken) van geschut 

 

Wisserklos houten cilindervormige klos, gemonteerd op een ronde 

stok, overtrokken met een schapenvacht, gebruikt tot het 

uitwissen van geschut 

 

Wisserstok
1527

 ronde houten staf of stok, waarop de wisserklos is 

gemonteerd 

 

Wissertouw
1528

 kort, dik touwwerk met enige flexibiliteit waar aan één 

der einden de wisserklos is gemonteerd; zie ook 

touwwisser 
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Wisservel
1529

 schapenvacht, over de wisserklos van de wisser 

bevestigd 

 

Wolle cardoes
1530

 onduidelijk of het hier een kardoes van de stof wol 

betreft of de vacht 

 

Wolvehagel
1531

 onregelmatig gevormde loden hagel, met een grotere 

uitwerking dan ronde hagel; soms ook gebruikt in 

combinatie met loopers, en als projectiel (in een kartets) 

verschoten uit donderbussen 

 

Wurmbakje
1532

 bijnaam voor op de buik aan een riem gedragen 

patroontas van Inlandse troepen (Ceylon en India). Lijkt 

op een wurmbakje die door vissers wordt gebruikt 

 

Wynt kaapstander of aardwinde 

 

Zalpeterstokers
1533

 raffineerders van salpeter 

 

Zandzak
1534

 zak van gunie, jute, zeildoek o.i.d., gevuld met zand of 

aarde, gebruikt voor het opwerken van borstweringen 

 

Zauveguarde
1535

 belofte van lijfsbehoud (tot bijvoorbeeld een passage 

naar de eigen linie) 

 

Zeebolwerk
1536

 bolwerk of bastion, gelegen aan de zeezijde van een 

verdedigingswerk 

 

Zeegordijn gordijnmuur tussen twee aan de zeezijde gelegen 

bastions 

 

Zeemortier Zwaar uitgevoerde bronzen mortier van groot kaliber, 

draaibaar opgesteld aan boord van de bombardeergaljoot. 

Dit vaartuig was speciaal ontworpen voor het uitvoeren 

van kustbombardementen. Ook: 'scheepsmortier' 

 

Zeepunt bastion aan de zeezijde. Vaak staat hier het zwaarste 

geschut opgesteld, waardoor de zeepunt ook het grootste 

bastion is 
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Zeildoeksche canonklap
1537

 zeildoekse, waterdichte overkapping van de broek van 

een kanon, ter bescherming van de geladen vuurmond 

tegen via het zundgat indringend vocht 

Zergeant karoes
1538

 

 

Zerrings
1539

 dik gevlochten strengen van oud touw, die 

samengevoegd worden tot een soort kleden, die 

schootvrij worden geacht. Worden als zodanig rondom 

aan het scheepsboord bevestigd 

 

Zetkolf aanzetter 

 

Zeugloot
1540

 gezuiverd lood in blokken van bepaalde afmetingen en 

gewicht verhandeld 

 

Zielwand binnenwand van de schietbuis van geschut  

 

Ziepoy
1541

 inlands soldaat in India, ook 'sipahi' of 'sepoy' 

 

Zijdgeweer
1542

 blanke wapens, met name houwers 

 

Zijnen
1543

 'tot gebruijk voor de zijnen': vuurmonden, vuurpijlen, of 

pyrotechnische projectielen die worden gebruikt voor het 

geven van akoestische of optische seinen 

 

Zijnschooten
1544

 losse kanonschoten afgevuurd tot sein 

 

Zilt
1545

 salpeter 

 

Zintgat zie: zundgat; ook gespeld als 'zinkgat' 

 

Zooden werk
1546

 tijdelijke versterking, opgetrokken van aardzoden 

 

Zunder
1547

 gevulde zunder
1548

 

 

Zunderstok
1549

 houten stok met bek, waarin een brandende zunder kan 

worden bevestigd tot het afvuren van een kanon, mortier 

of houwitser 
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Zundervorm
1550

 bronzen vorm ten behoeve van het aanmaken van 

eenvormige zunders 

 

Zundgat het nauwe kanaal waardoor de geschutlading van de 

vuurmond wordt ontstoken; ook 'zintgat', 'seng gat', of 

'laadgat' 
 

Zundgatdeksel scharnierbaarmetalen deksel, bevestigd tussen twee 

nokken en vastgezet met een slot om het vernagelen van 

het geschut door de vijand tijdens een verrassingsaanval 

te voorkomen 

 

Zundgattap rood koperen conische tap die in een kanon wordt 

ingegoten om daarin later het zundgat te boren. Zo wordt 

een sterker zundgat verkregen, dan een ijzeren 

zundgatvoering of een zundgat dat direct in het metaal is 

geboord 

 

Groot zwaard
1551

 tweehandig zwaard, aan boord het kenteken van de 

kapitein 

 

Zwaardveger
1552

 vakman, gespecialiseerd in het onderhoud van blanke 

wapens 

 

Zwavelaarde
1553

 zwavel bevattende aarde, niet geraffineerd 

 

Zwavelgraverije
1554

 winning van zwavelaarde 

 

Zwavelgrond
1555

 zwavel bevattende aarde, niet geraffineerd 

 

Zwavelmijn
1556

 gegraven mijn voor winning van zwavel 
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