
Bewapening  

 
Breedzij    

 

Gedurende het grootste deel van de zeiltijd 

bestond de batterij voornamelijk uit gladloops 

vlakbaan-geschut van het voorladers-type. 

De hoofdbatterij bestond uit het breedzij-

geschut, waartoe men het zijwaarts gerichte 

zware geschut 

rekende en dat in salvo's afgevuurd en 

onvoorstelbaar vernietigend vermogen bezat. 

Concentratie van de vuurkracht en een zo 

volledig mogelijke ontplooiing van de vuurkracht 

gold dan 

ook als de hoofddoctrine van de maritieme 

artillerie-tactiek. 

Als de stukken te hooi en te gras door elkaar 

heen zouden schieten, zou er op de 

geschutsdekken 

een inferno ontstaan van verstikkende 

kruitdamp en op de terugslag naar achteren 

rollende stukken. 

Dat zou de bemanning het zicht op de vijand en 

binnen het eigen schip ontnemen, met een goede 

kans dat er bemanningsleden onder een kanon geraken en dat gemorst kruit tot ontbranding komt. 

Laat staan dat het nog tot richten of tot een hoge vuursnelheid zou komen. 

Behalve in de breedzij voerde men ook naar voren gerichte jaagstukken en naar achteren gerichte 

retraitestukken , die beide door een wat langere loop een grotere dracht hadden. 

 

De stukken waren in beperkte mate individueel te baksen (zijdelings te draaien) met handspaken 

en 

te vluchten of te dompen (op- of neer eleveren) met een elevatiekeg. Daartoe zette de konstabel 

met krijt tekens op het affuit en boven de geschutspoort. De tamboer sloeg vanaf zijn plaats vóór 

de 

grote mast het ritme voor het gereed maken en voor het afvuren van de kanons. 

In de praktijk richtte men de de gehele breedzij-batterij met de koers het schip en eleveerde men 

door 

te vuren in de op- of neerwaartse rol van het schip. 

Vaak vuurde men van zeer nabij of zelfs boord-aan-boord en dan was er van richten natuurlijk 
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nauwelijks meer sprake. 

Men gaf een salvo met de volle laag of beperkte zich tot een enkele laag of tot een salvo van slechts 

enkele naast elkaar opgestelde stukken in de laag (sectievuur). Door de kromming van de romp 

konden de voorste- of de achterste kanons vaak niet in de laag meevuren. 

Bij harde wind onder sterke helling naar lij vurend moesten de kanonspoorten van de onderste laag 

(dus juist die met het grootste kaliber) soms gesloten blijven, een probleem dat met name bij Britse 

schepen speelde die lange tijd topzwaar waren door het voeren van teveel geschut. 

 

Linieschepen voerden 50 tot meer dan 100 kanons. Onder de 50 werden zij niet in staat geacht in 

de slaglinie te overleven en werden dan ook niet als linieschip geclassificeerd. 

Een kleine koopvaarder was vaak uitgerust met 10-12 stukken van een kleiner kaliber dan de marine. 

Een Oost-Indiëvaarder had 26 stukken, maar voerde ook wel tot 40 tot 50 stukken van gelijk kaliber 

als de marine, reden waarom zij ook wel werden ingezet voor oorlogsdoeleinden, althans tot in de 

Tweede Engelse Oorlog (1665 -1667). 

 

 

Classificatie van schepen 

In de 17e eeuw, de aanvang van het 

tijdperk van de linie-tactiek, begon men de 

schepen in te delen op basis van het 

aantal kanons. Carronades (groot kaliber 

korte-afstand-smashers) werden echter 

om tactische redenen niet meegerekend 

omdat zij waren door hun korte bereik niet 

bepalend waren voor de inzet van het 

schip als gevechtseenheid, net zomin als 

de jaag- en retraite-stukken die weliswaar 

een groot bereik hadden maar een veel te 

klein kaliber. Het aantal kanons kon in de 

praktijk dan ook hoger zijn dan opgegeven.  

Men duidde de klassen vanaf 50 kanons 

aan met de term linieschepen. Lager 

geklasseerde schepen hadden niet alleen 

te weinig vuurkracht, maar ook een te klein 

incasseringsvermogen voor dienst in 

de linie. 
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De klassen werden aangeduid als Charter (Nederland), Rate (Engeland) of Rang 

(Frankrijk): 

 

 
 

Engelse classificatie in de 19e eeuw (ten tijde van Nelson): 

1e rate: 3-dekker met 100 of meer kanons (maximaal 42-ponders). 

Vlaggeschepen van de admiraals, slechts enkele in de vaart. 

Hoofddek ca. 61 m, 850 koppen. 

2e rate: 3-dekker met 90 of meer kanons (maximaal 32-ponders). 

Hoofddek ca. 53 m, 750 koppen. 

3e rate: 2- of 3-dekker met 60 tot 80 kanons (bij de 2-dekkers ook op bakdek en halfdek). 

420 tot 650 koppen. 

4e rate: 2-dekker met 60 of meer kanons. 

Hoofddek ca. 44 m, 350 koppen. 

5e rate: 2-dekker met ca. 40 kanons. 

Hoofddek ca. 40 m, 260 koppen. 

6e rate: 2-dekker met 24 kanons. 

 

Opm: Sloop (Engeland) of korvet (Frankrijk): 1-dekker met ca. 16 kanons. 

 

Schepen die niet tot de linie-rate behoren noemde men vanaf de 18e eeuw fregatten, ook als het 

een 

2-dekker betrof. Zij dienden voor begeleiden van konvooien, expedities, verkenning, 

kaperbestrijding, 

communicatie etc. 

Fregatten en korvetten waren slanker en scherper gebouwd, sneller en beter manoeuvreerbaar dan 

linieschepen. Hun tuigage toonde een zelfde ontwikkeling. 
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Drie 14e en 15e eeuwse achterladers, samengesteld 
uit smeedijzeren staven (1) en gegoten. 
De achterste buis-sectie was verwisselbaar en werd 
met houten of ijzeren wiggen op zijn plaats 
geslagen. Het achterlaad-systeem rechts oogt 
modern maar lekte nog steeds teveel explosie-
gassen en bleek zelfs bij vooraf klaargemaakte 
cilinders te tijdrovend. Het samengestelde tyoe lekte 
natuurlijk nog veel meer en was gevaarlijk voor het 
bedienend personeel. De volgegoten 
voorlader had voorlopig de toekomst. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van het kanon    

-14e eeuw 

In de 14e eeuw werd een kanon nog samengesteld uit gebundelde 
smeedijzeren staven, waarover 
ijzeren ringen werden gekrompen, en een sluitstuk. Het was vaak 
een achterlader met een gewicht 
van niet meer dan 20 kg. De stukken waren echter vaak gevaarlijker 
voor het bedienend personeel 
dan voor de vijand. Zij explodeerden gemakkelijk en schoten zeer 
onnauwkeurig. 
De stukken stonden op blokaffuiten zonder wieken op de voor- en 
achterkastelen opgesteld. 

  

-15e eeuw 

Half 15e eeuw ging men ertoe over geschutspoorten in de 
scheepswand te boren. 
Eind 15e eeuw werden de stukken groter waardoor het nodig werd 
hen op het hoofddek in de kuil 
te plaatsen. Ook dit waren nog altijd samengestelde achterladers, zij 
het nu 2,7 m lang, 3500 kg zwaar en met een kalibervan 20 cm. 
Het blokaffuit ontwikkelde zich tot een verrijdbaar affuit op wielen (het 
rolpaard). Om het te kunnen 
baksen klapte men een horizontaal afgeronde baksklos naar voren 
die met zijtalies tegen de onder- 
balk vóór de kanonspoort werd gesjord. Deze van oorsprong 

Nederlandse vinding stabiliseerde het 
kanon en verhoogde de vuursnelheid. Bij de Britten was de borstkalf vlak en de onderbalk van de 
kanonspoort horizontaal hol gekromd, wat op hetzelfde neerkomt. Buiten gebruik werd de baksklos opgeklapt en werd 
het affuit tegen de onderbalk vastgesjord.Tegelijk ging men ook steeds vaker over op koperen voorlader-gotelingen 
(eigenlijk brons), en rond 1500 kwam het gietijzeren voorlader-kanon tot ontwikkeling. 
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(  

Een vroege bronzen kolverijn (vóór) en een kanon samengesteld uit smeedijzeren staven van de Mary 
Rose (1505). Let op het primitieve achterlaad-systeem dat weinig functioneel en levensgevaarlijk was. 

 

-16e en 17e eeuw 
Eind 16e eeuw waren de gegoten koperen stukken algemeen geworden. 
 

-18e eeuw 
In de 18e eeuw ging het gietijzeren kanon het koperstuk bijna geheel verdringen. Tegenover de 
betere warmteafvoer en een kleinere kans op ontijdige vonkvorming van het koperstuk stond immers 
een hogere gewicht en een hogere kostprijs. 
Sommige kleine koper-stukken bleven tot de 19e eeuw in gebruik. 

 

 

 
 

   Uitboren van de ziel in een massief gegoten kanon  
 

Het gietproces van een kanon 
Aanvankelijk werden kanons hol gegoten, maar door de enorme gebruiksslijtage ging men ertoe 
over de vuurmonden massief te gieten om de ziel vervolgens uit het volgegoten kanon te boren. 
De boorbewerking hardde immers het metaal rond de ziel waardoor de levensduur toenam en men 
met een dunnere wand kon werken (en dus ook op gewicht kon besparen). Dit uitboren was 
mogelijk doordat brons en gietijzer zachter waren dan gesmede boormessen. 
Voor het uitboren van de ziel bouwde men een booropstelling waarin het volgegoten bronzen of 
ijzeren kanon om een horizontale as ronddraaide (wind- of watermolen- of paardentractie) en de 
stalen boor met telkens oplopende diameter stilstaand steeds dieper in het kanon werd gedreven. 
Dat bleek in de praktijk beter te werken dan een verticale booropstelling (met het kanon boven), en 
ook beter dan een opstelling waarbinnen het kanon stilstond en de boor zowel draaide als trans- 
leerde (ontleend aan het door Google gedigitaliseerde "Het gietwezen in's Rijks ijzer-geschutgieterij 
te Luik 
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De levensduur van een dergelijk kanon was 100 tot 150 schoten omdat de ziel dan zozeer was 
uitgesleten dat de kogel teveel ging slingeren. Het kanon ging dan terug naar de gieterij om omge- 
smolten te worden. 
Dat moet een kostbare zaak geweest zijn als u bedenkt dat de Zeven Provinciën' volledig toegerust 
65 salvo's kon afgeven en soms alle aan dezelfde zijde! En na verversen koos men vaak direct 
weer zee om de slag te hervatten. Dat betekent dat er na één zeeslag al vele honderden kanons 
moesten worden vervangen! 
 

 

 
) 

 
Spaans geschut 16e eeuw Culverin (Kolverijn), 

demicannon (halfkartouw), steenstuk (pedrero) en mortier. 

 

Kanons   
 
(op zee spreekt men van kanons, niet van kanonnen) 
 
-16e en 17e eeuw 
In de 16e en 17e eeuw waren bij de Engelsen de volgende kanons in gebruik: 
(afmetingen en gewicht zijn gemiddelden met een ruime variatie) 
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      Een kartouw had een snaphaanschotafstand (= vlakbaanafstand) van 130 m, tegen een kolverijn 
      270 m. 
      In het algemeen schoot een zwaar kaliber verder dan een licht kaliber, tenzij het om een speciaal 
      ontwerp ging, zoals de lange afstands kolverijn met lange loop of de korte afstands carronade met 
      korte loop. 
      Het doorborend vermogen van een groot kaliber kogel op een snaphaanschotsafstand van 130 m 
      was ongeveer 1,2 à 1,5 m massief eikenhout. 
      Een 18 pnd kolverijn doorboorde bijna 75 cm eikenhout over een afstand van 350 m, en ruim 30 cm 
      over een afstand van 900 m. 
      De rondvliegende houtsplinters hadden daarbij een antipersoneel-effect zoals bij een granaat. 
      Op meer dan 1000 m veroorzaakte een treffer wel schade en slachtoffers, maar was het geen risico 
      voor het voortbestaan van het schip als gevechtseenheid. 
      Een serpentijn hield met 42 pnd het midden tussen een kartouw en een halfkartouw, maar de naam 
      stond ook voor een klein kanon voor ½ pnd kogels. 
      Falkonet, rabinet en draaibas waren verschansingstukken voor kogels en schroot. De anti-perso- 
      nele draaibassen bleven de gehele 18e eeuw in gebruik. 
      In de loop van de 17e eeuw standaardiseerde men het geschut, en begin 18e eeuw verdwenen de 
      "romantische" namen (kartouw, kolverijn, saker, mignon, falcon, rabinet, draaibas etc.) en duidde 
      men het kanon alleen nog aan met zijn kaliber, uitgedrukt in het gewicht van de kogel in ponden. 
      Begin 17e eeuw beschikte men slechts over 2 tot 12 ponders, later over geschut tot 48 ponders. De 
      kanons waren tegen de 18e eeuw korter en zwaarder geworden. 
      in de 19e eeuw werden de kanons aangeduid met hun kaliber in inches of in centimeters. 
 
      De tot in de 17e eeuw in brons gegoten kanons hadden een betere warmteafvoer en een kleinere 
      kans op ontijdige vonkvorming. Daar staat echter het hogere gewicht en de hogere kostprijs tegen- 
      over, reden waarom men op gietijzeren stukken overging. 
      In de loop van de 18e eeuw verdwenen ook de moeilijk hanteerbare 42 ponders en uiteindelijk werd 
      het 32 pnd gietijzeren geschut de hoofdbatterij. 
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68 ponds Carronade op affuit 

 
 

 Kolverijn op rolpaard  
 
 
      Eind 17e eeuw werden de carronades ontwikkeld, naar de Schotse plaats Carron waar zij het eerst 
      gegoten werden. Carronades waren vrij kort, dunwandig en licht, waardoor er meer kanons op het 
      schip geplaatst konden worden of waardoor zij van groot kaliber konden zijn. Het lagere gewicht  
      (1/4 tot 1/3 van een gewoon kanon met hetzelfde kaliber) maakte ook plaatsing op bakdek, halfdek 
      en op kleinere vaartuigen mogelijk. 
      Carronades verbruikten slechts 25% van het kruit dat een gewoon kanon van hetzelfde kaliber   
      nodig had. Dat betekende weinig terugslag, waardoor een baksbaar affuit met een geleidebaan 
      voor het opvangen van de terugstoot het rolpaard kon vervangen. Zij waren gemakkelijker en door 
      aanzienlijk minder manschappen te bedienen. 
      Carronades schoten half zover als gewone stukken en werden dan ook beschouwd als korte af- 
      stand smashers" en "snelvuur"-kanons. De korte loop, de lage mondingssnelheid en de korte dracht 
      verhoogden echter de kans dat terugwaaiend mondingsvuur brand deed ontstaan. 
      Proeven met een volledig uit carronades bestaande bewapening liepen dramatisch af. Deze sche- 
      pen werden eenvoudig kapotgeschoten buiten bereik van hun carronades. 

 

 

32-ponds scheepskanon uit 1780 
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-18e eeuw 
 
In de 18e eeuw waren bij de Engelsen de volgende gietijzeren kanons in gebruik (in Engelse 
ponden): 

 

 
 

Omrekening: Eng. pnd = 4/3 x pi x cm³ x mat.factor = ca. cm³ x 0,06  (cm is straal, niet diameter) 
De verschillende marines bezaten in de 18e eeuw elk een eigen standaard van kalibers uit de reeks 
48-42-36-32-30-24-18-15-12-9-8-6-4-3 pond. 
Bovendien verschilde het pond per land, zodat de marines met sterk uiteenlopende kalibers waren 
toegerust: 1 kg = 2 Franse pond = 2,08 Nederlandse pond = 2,20 Engelse pond. 
Nederlanders en Fransen voerden stukken tot 36 pond, tegen de Engelsen tot 42 pond. Een Franse 
36-ponder verschoot echter een kogel van bijna 40 Engelse pond, en een Nederlandse 36-ponder 
een kogel van 38 Engelse pond. De verschillen in grootste kaliber zijn dus iets kleiner dan zij lijken. 
Kalibers vanaf 24 pond en hoger werden vrijwel uitsluitend op oorlogsschepen gevonden, en 
slechts zelden op koopvaarders. 
Op de hogere dekken voerde men lichtere stukken van 6 tot 18 pond. 
 
Vanaf 1780 werd een soort vuursteenslot ingevoerd. Daarvóór werd afgevuurd m.b.v. een lont, een 
stuk touw dat langzaam brandde door het te doordrengen met een salpeteroplossing. Het vuur- 
steenslot verhoogde de vuursnelheid en maakte een nauwkeuriger bepaling van het moment van 
afvuren mogelijk. 
Omstreeks dezelfde tijd maakte men de kanons beter baksbaar door de talies verder van de ge- 
schutspoorten af aan de romp te monteren. 
 

-19e eeuw 
In de 19e eeuw werden de kanons aangeduid met hun kaliber in inches of in centimeters. De meest 
courante kalibers waren afgeleid van inches: 

 

 
 

       

Tot half 19e eeuw liep het maximaal bereik geleidelijk op tot 3½ km. Na de invoering van langzaam 
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      brandend kruit en de lange getrokken loop werd dat snel groter tot 13½ km in 1900, en 32 km in 
      1915.  
      Een getrokken loop heeft een bewerking van de ziel ondergaan die cilindrische kogels om hun as 
      laat draaien. Dit genereert een gyroscopisch effect dat de baan van de kogel stabiliseert. De ziel 
      van het kanon is daartoe spiraalsgewijs gegroefd. De toenemende snelheid binnen de loop vereist 
      daarbij een progressief verlopende spoed. De spoed is meestal rechtsdraaiend. 
       

 

 

 

 
Een staaf- en een kettingkogel tegen de vijandelijke tuigage, een kartets tegen 
personeel, de doorsnede van een bom en een karkas met brandbaar materiaal. 

 

Projectielen 

Aanvankelijk verschoot men stenen kogels die eind 16e eeuw bijna geheel verdrongen waren door 

massieve gietijzeren kogels. 

Tegen de vijandelijke tuigage zette men kettingkogels en staafkogels in, en tegen personele doelen 

werden schrootprojectielen ingezet (kogels in een linnen zak of in een cilindrische metalen bus, een 

zgn. kartets). 

Kustversterkingen werden door mortieren bestookt met explosieve bommen waarvan de lont vlam 

vatte door het mondingsvuur. 

Brandgranaten waren gloeiend gestookte smeedijzeren kogels die, om voortijdige ontbranding te 

voorkomen, op een prop natte stro of klei werd ingebracht. Men gebruikte ook wel een karkas als 

brandgranaat, brandbaar materiaal in een metalen mand. 

Toen vanaf ca. 1830 de echte explosieve granaten tegen zeedoelen in gebruik raakten was het met 

de houten zeilende linieschepen gedaan. 

 

Kruit    
In de begintijd werd snelbrandend "zwart" kruit gebruikt, verpakt in kartonnen kardoezen. 
Eind 18e eeuw hield men een voorraad aan van 60 tot 70 schoten per kanon. Men verbruikte aan 
kruit ongeveer 1/3 van het gewicht van de kogel, dus ca. 11 pond kruit voor een 32 ponds kogel. 
De Zeven Provinciën' nam 44.000 pond buskruit mee, en verbruikte voor één volle laag van alle 
stukken 668 pond buskruit. Er was dus munitie en kruit aan boord voor ca. 66 volle lagen (het schip 
voerde 80 stukken, bestaande uit 36-, 18-, 12- en 6-ponders, dus de volle laag omvatte ca. 40 
stukken). In de Slag bij Solebay' verschoot de Ruyter met de Zeven Provinciën 20.000 pond kruit in 
30 volle lagen. 
Halverwege de 17e eeuw werd een vloot van 100 marineschepen vergezeld van één of twee ammu- 
nitie-schepen met 200.000 tot 300.000 pond kruit en kogels, ongeveer de hoeveelheid van een 
volledig toegeruste slagvloot. 
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Oefening met de 23 cm gladloops voorlader van de kanonneerboot USS Miami. 
( spitsgat raderboot met schoener hulptuigage, kanons 1x80 pnd, 1x 23 cm en 4x24 pnd) 

 

  Bediening kanons    
 
   In 17e eeuw waren voor het afvuren van een kartouw 7 man nodig, voor een kolverijn 4 man, voor 
   een saker of een mignon 3 man, en voor een 3-ponder 2 man. 
   In de 18e eeuw eiste de bediening voor een 42-pnd 15 man, 32-pnd 13 man, 24-pnd 11 man, 18-pnd 
   9 man, 12-pnd 7 man, 9-pnd 6 man, 6-pnd 5 man, 4-pnd 4 man, 3-pnd 3 man. 
   Voor een carronade waren slechts 2 man of 1 man en een jongen nodig. 
 
   De bediening van een gladloops kanon bleef bijna 200 jaar, tot half 19e eeuw, vrijwel ongewijzigd. 
   Vóór de strijd werden alle benodigde zaken klaargelegd (kogeltang, koevoet, laadstok, wisser, 
   kruithoorn, lont en richttalies) en werd gezorgd voor een constante aanvoer van nieuwe kardoezen en 
   kogels. Er waren strenge regels m.b.t. de omgang met de kardoezen en gemorst kruit om ontbran- 
   ding door een vallende lont, gloeiende resten van de kardoes, vijandelijke treffers en eigen mondings- 
   vuur te voorkomen. 
   De stukken werden voor het eerste schot ontdaan van hun sjorrings en talies. De kanonspoorten 
   werden geopend. 
   Vervolgens werd het kanon m.b.v. een talie aan een ringbout naar achteren gerold ("Stukken in!"), 
   tenzij het stuk door de terugloop van een vorig schot al in die positie was gebracht, en daar tijdelijk 
   gezekerd. 
   De windprop (die de loop in tijden van rust beschermde) en het platlood (afdekking van het zundgat) 
   werden weggenomen, en het zundgat (cintgat) werd gevuld met een propje katoen. 
   De loopmond (ziel of tromp) werd ontdaan van gloeiende resten van de kardoes van het vorige schot, 
   waarvoor men een soort kurkentrekker op een stok gebruikte (patroontrekker of krasser). 
   Daarna haalde men een natte spons op een stok door de loop (wisser). 
   Het kardoes (een patroon van speciaal karton gevuld met zwart kruit) werd geopend, in de loop 
   gebracht en met drie stevige stoten aangezet. 
   De kogel werd ingebracht met daarop de prop (om uitrollen te voorkomen). 
   Prop en kogel werden eveneens aangezet. 
   Het zundgat en de patroon werden met een priem schoongemaakt, respectievelijk doorboord, waarna 
   men het zundgat met kruit uit de kruithoorn vulde. Het platlood werd weer over het zundgat gelegd. 
   Vervolgens bracht men het stuk met twee talies naar voren met de loop door de geschutspoort ("Stuk 
   te boord!"). Na richten van het stuk werd de lont afgeblazen en het platlood weer verwijderd. 
   Voor het afvuren hield men een brandende lont op het uiteinde van de lontstok bij het zundgat. Vanaf 
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   1780 werd een soort vuursteenslot ingevoerd. 
   De bemanning sprong tevoren terzijde om het rolpaard niet bij de terugloop over zich heen te krijgen. 
   Na 10 tot 12 schoten werd het kanon gekoeld met natte sponzen. 
 
   De vuursnelheid bedroeg bij de Engelsen en Nederlanders één schot per minuut, wat aanzienlijk 
   hoger was dan bij Fransen en Spanjaarden. Met een draaibas haalde men wel 2 schoten per min. 
   De vuursnelheid van een carronade was dank zij de eenvoudige bediening zelfs drie schoten per min. 
 
   Dreigde een kanon in vijandelijke handen te vallen, dan maakte men het (tijdelijk) onbruikbaar door 
   een ijzeren nagel in het zundgat te staan (vernagelen). 
 
 

 
 

Branderaanval van Francis Drake tegen de bij Grevelingen voor anker liggende Spaanse Armada' (1588)  

 

  Brander    

   Een bijzondere vorm van wapen was de brander, een fluit' of een pinas' van 70 - 80 last (140-160 ton 
   laadvermogen), afgeladen met brandbaar materiaal als teer en takkenbossen. Het werd brandend op 
   doel afgestuurd. Op het laatste moment zette de bemanning het roer vast, en verliet de brander met 
   de sloep. 
   Branders waren beperkt effectief in een slag, maar wel effectief tegen een voor anker liggende vloot, 
   die zich dikwijls genoodzaakt zag de ankers te kappen. Zij verdaagden dan vaak op de banken of 
   moesten zonder enige vorm van organisatie het gevecht aangaan met een vloot in optimaal ont- 
   plooide slaglinie. 
   Maar ook op het juiste moment ingezet tijdens een slag konden branders veel verwarring stichten, 
   waardoor de slaglinie in het ongerede kon raken, schepen met elkaar in aanvaring kwamen, of zelfs 
   op de banken liepen. 
   Op de bedreigde schepen probeerde de bemanning de brander met staken af te houden. 
   Aansprekende branderaanvallen waren die van Drake op de Spaanse Armada' (1588), Maarten 
   Harpertsz Tromp op de Tweede Spaanse Armada' op de ree van Duins' (1639), de Ruyters aanval 
   op de Royal James in de Slag bij Solebay (1672) tijdens de Derde Engelse Oorlog' (1672-1674). 
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