
 
Inleiding 
Ik zal hier een geschiedenis  vertellen waar1 -
uit de wonderlijke zorg van de Almachtige 
God voor de zijnen blijkt. 

Deelnemers aan het complot 
William Okely, een Engelsman, die in  
1639 door Algerijnse zeerovers gevangen 
werd genomen, besloot na een slavernij van 
vijf  jaar, een ontsnappingspoging te wagen 
om uit zijn gevangenschap te geraken. 
Gedurende die vijf  jaar had hij zwaar gele-
den onder de wreedheid van zijn meester.  
Maar zonder de hulp van anderen zou dat 
nooit lukken. 
Onder zijn lotgenoten vond hij John An-
tony, timmerman, die al  vijftien jaren slaaf  
was geweest; William Adams, die in ge-

vangenschap het ambacht van ticheldekker 
geleerd had, en die elf  jaren in slavernij had 
doorgebracht; John Jeps, zeeman, en die 
men daarom goed kon gebruiken bij het 
ontwerpen van de boot. De twee laatsten 
hadden ieder vijf  jaar gevangen  gezeten; en 
nog twee anderen, die regelmatig aan de 
zeekant moesten werken. 
William liet de samenzweerders een eed afleg-
gen om geheimhouding te waarborgen. 

William Okely's plan had bedacht dat er een 
boot gebouwd moest worden die in delen naar 
een bergplaats vlak bij het strand gebracht zou 
moeten worden. 

Dit plan klonk de samenzweerders als mu-
ziek in de oren. 
Er waren echter genoeg problemen die om 
een oplossing vroegen, want 

• Waar konden ze ongestoord werken? 
• Waar konden ze ongezien de boot in el-

kaar zetten en in zee krijgen? 
• Hoe kwamen ze 's nachts uit de stad? 
• Hoe kwamen ze aan voldoende voedsel en 

water voor hun tocht over zee? 
• En, hoe maakten ze hun boot zeewaardig 

en kwamen ze er wel mee door de bran-
ding? 

Al deze vragen waren in staat om hun ge-
loof  in de goede afloop te doen smelten als 
sneeuw voor de zon. 

    Dit verhaal heb ik gevonden in LHIC in Maastricht in de Handschriften Collectie 18A, inv. nr. 467. Heel wonderlijk dat dit 1
stuk daar terecht kwam. Het is vertaling uit het Engels (zie achterin)
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William Okely had deze vragen natuurlijk 
ook overwogen en vond dat zijn eigen kel-
der best geschikt was om de boot in te bou-
wen. 
Als ze eenmaal gebouwd was, kon ze daar 
ook weer in onderdelen uit elkaar gehaald 
worden en buiten de stad naar een geheime 
plaats gebracht worden. 

Wat de geheime plaats betrof, daar had men 
nog voldoende tijd om daarover na te den-
ken. 
De dichtstbijzijnde plaats om naar toe te va-
ren leek Mallorca te zijn.  

Braun Hogenberg Algiers 1574 

Verder was William van mening dat je wel 
altijd wel iets kon bedenken om maar niet 
aan de bevrijding uit hun slavernij te wer-
ken 
Was het niet veel beter om 'de hand aan de 
ploeg te slaan’? 

Konden ze niet probleem voor probleem 
proberen op te lossen? 
God zou hun zeker helpen! 

Met deese redene lieten sijne makkers zich 
vergenoegen, en naamen een onversettelijk 
besluit van alles tot de volbrenging van dese 
toeleg te wagen. 

Tot beter verstand van dese geschiedenis 
moet men weeten dat William Okely met 
eenig geld, hetgeen hem sijn patroon had 
geleend, op voorwaarde van voor dese toe-
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lating alle maande een seekeren som aan 
hem te betaalen, gelijk in de roofsteden wel 
meer gedaan word, een winkeltje opgeset 
had, waarin hij tabak en wijn, en meer an-
dere dingen verkogt; en dat hij na verloop 
van eenigen tijd, wanneer sijne nering dap-
per begon aan te wakkeren, dese kelder had 
gehuurt, om sijne waaren, waarvan wel de 
meeste van grooten omslag, en weinig 
waardij waaren, daarin te bergen. 

Verzamelen van de benodigde onderdelen 
Sij begonden dan hier hun werk, voorsiende 
sig vooreerst van een stuk timmerhout, het-
geen omtrent 12 voeten lang was, om de 
kiel daar van te maaken: maar vermits het 
onmogelijk was, een stuk timmerhout van 
die lengte uit de stad te brengen, of  het 
moest noodsakelijk gesien worden; en van 
dat maaksel, of  men souden agterdocht ge-
kreegen hebben, daar dan groote ongele-
gendheeden uit te wagten stonden, wierd 
hetselve in twee stukken gesaagd, en soo 
danig gemaakt, dat men het juist in het 
midden te saamen konden voegen, wijders 
waaren de ribben van de boot van het vol-
gende maaksel, iedere timmering bestond in 
drie stukken, en wierd op twee plaatsen in 
malkander gevoegt, omdat een geheele rib 
met sijn volle lengte hetselve ongemak; als 
de kiel, onderworpen geweest souden heb-
ben. 
Verstaat vorders, dat de samenbindsels der 
ribben niet met bouten of  nagelen aaneen 
waaren gehegt; maar de vlakke kant van 
een der drie stukken lag over de andere 
heen: en op ieder voegsel waaren twee gaat-
en geboord, waarin men twee naagelen 
konden slaan, als men de stukken van de 
boot in malkander souden voegen. 
Doch dese twee gaaten op ieder samenvoe-
ging waaren niet gemaakt in een regte linie, 
even ver met de sijhoeke der stukken van 
malkander staande; want alsdan souden de 
drie stukken, die met malkander een rib uit 

maakten, bij een gebragt sijnde maar een 
recht stuk gemaakt hebben: maar sij waaren 
soodanig geschikt, dat, wanneer beyde na-
gelen in de gaten staken, ieder samenbindsel 
een stompe hoek maakten, sulks dat sij te 
saamen gevoegd een halfronde gedaante 
vertoonden, gelijk de gelegendheid vereiste, 
nu sag er de boot uit als een geraamte; en 
men konde geen planken gebruiken, om de 
akte ribben daarmede te bekleeden, want 
het samen voegen, en spijkeren derselven, 
om de boot waterdicht te maaken, sou da-
niegen hamerslag verheicht, en dat geklop 
sulken luidruchtigen echo in de kelder ge-
maakt hebben, dat sij alle de afgunstige 
oogen van die van Algiers, welken omtrent 
hunne vrouwen en slaaven vol argwaan sijn, 
op sich souden hebben gehad. 
Men dacht derhalven op verscheidene mid-
delen, om dit gebrek te voorsien; doch de 
raad van William Okely, den auteur van het 
ganschen werk, wierd voor de beste gehou-
den, die voorsloeg, dat men daar een kane-
fas  toe souden neemen, hetwelk doendelijk 1

geoordeeld sijnde, kogten zij soo veel sterke 
kanevas, als de boot tweemaal konde be-
dekken. 

    Kanefas. ... dit soort lynwaad (wordt) ... ook ten deele uit vlas en hennip, en deels uit boomwol en gaaren vermengd, geweeven,1
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Bouw van de boot 
Zij voorzagen sig ook van sooveel pek, teer, 
en talk, als noodig was om er een soort van 
een teeragtigen pleister van te maaken, ten 
einde daar het naakte liggaam van deze 
kindsche boot in te swachtelen, mitsgaders 
twee of  drie aarde potten, om er dese mate-
riaalen in te smelten, daar een seekere nagt 
toe bestemd wierd. 
De twee timmerlieden en William Okely 
waaren hier toe verordend. 
Tot dusver was alles na wensch afgeloopen, 
maar hier kreegen sij een rak in de wind, en 
de moed begon hen opnieuw te ontsinken, 
want als zij al de scheuren en spleeten van 
de kelder hadden toe gestopt, opdat het ge-
knars van de smeltende materialen niet uit 
konde barsten vermits er geen schoorsteen 
en was hadden sij nog niet lang staan wer-
ken, of  William Okely wierd met een groote 
onpasselijkheid bevangen, veroorsaakt door 
de sterken damp en wasem van de smelten-
de vocht; invoegen dat hij genootsaakt was 
op straat te gaan, om sijn adem wat op te 
halen: al waar in versche en koele lucht 
koomende, begon hij straks te swoegen, viel 
vervolgens te aarde, en bleef  daar onbewe-
genlijk leggen. 
Zijn makkers over zijn lang uitblijven be-
kommert, gingen naar hem sien, en brach-
ten hem in soodanig een staat weer in de 
kelder, dat hij gans niet bekwaam en was 
om dienst te konnen doen. 
Kort daarna begon ook den eenen tim-
merman over dese kwaal te klaagen; sulks 
dat het werk stil moest staan, en na allen 
schijn een misdracht geworden souden heb-
ben, indien sij niet beslooten hadden, de 
kelderdeur een weinigje te openen, en ie-
mand op schilwagt te zetten. 
Zoo als dit geschied was, en de benoude 
damp allengkens uit trok, bekwaamen sij 
weer soo dapper met hun werk voort, dat sij 
dien nacht de helft bepikte, en de nacht 
daaraan volgende hun gansche arbeid ge-

lukkiglijk ten einde bragten, ik sal niet on-
derneemen te spreeken van alles, van het-
geen er tot het maaken van een boot be-
hoord, maar alleenlijk zeggen wat er bijson-
ders aan dese was: want het soude overtollig 
sijn alle de deelen, en al den arbeid die er 
toeging, bijsonderlijk te beschrijven. 
Toen de kiel, de ribben, de sitbanken, en al 
de overige gedeelte gereed gemaakt waaren, 
staaken sij de hoofden bij malkander; om 
het te overleggen, hoe sij alles uit de stad 
brengen zouden, en in veiliger plaatsen te 
bergen, wat dat aan belangt, men oordeelde 
dat William Adams daar de bekwaamste toe 
zou sijn: want hij had het tigcheldekkers 
ambacht langen tijd bij de hand gehad, en 
werkte doorgaans buiten de stad; waar bo-
ven hij soodanige stukken hout in sijn werk 
gebruikte, om het heven glad en effen te 
maaken. 
Hij ging derhalve met sijn schootsvel voort, 
met het truweel  in de hand, en een van de 1

stukken op de schouder; ondernam de saak, 
en gaande stilletjes de poort uit, zonder dat 
er iemand gedagte of  vermoeden op had, 
en als hij zijn kans schoon sag, verborg hij 
het onder op de grond van een haag; daar 
ook het ander stuk des anderen daags ge-
bracht wierd. 
Het overige houtwerk wierd stukwijse ge-
geeve aan twee van hun, dewelk hun werk 
was om kleijn goed aan den zeekant te was-
schen. Zij namen het in hunne zakken, en 
onder hunne kleederen en doeken, meden 
en brachten het zoo na buiten, en verbor-
gen het daar op de plaatse, daar sij het best 
oordeelde in veiligheid te hebben daar men 
reeds de kiel van de boot verborgen had, het 
overige goed om kort te gaan, wierd ook ge-
lukkig uit de stad gebracht mitsgaders een 
zeil van kanevas; en zoo veel roeriemen als 
zij van nooden hadden, die van zoodanig 
een maaksel waaren, dat zij geen kwaad 
vermoeden veroorsaken konden, en terwijl 
er ook een voorraad tot dese reijs van doen 

    troffel1
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was, naamen zij een weinig brood mede, als 
vast stellende, dat zij op zee niet lang sou-
den huishouden; want zij moesten of  spoe-
diglijk lant krijgen of  haast een duiker 
maaken, of  mogelijk weldra weder op ge-
bracht worden. 

De afstand tussen Algiers en Majorca bedraagt ca 
180 mijl 

Zij hadden ook twee geitenvellen, zijnde een 
soort van flessen daarvan gemaakt, dewelke 
die van Algiers veel gebruiken, om melk en 
water in te draagen, die zij met vers water 
vulden. 
Eindelijk als alles nu klaar was, spraaken zij 
malkander troost en hart in het lijf, en hiel-
den heimelijk raad, waar zij die nacht bij 
malkander zouden koomen, en op wat tijd 
en uur en op welke plaats zij hunne boot bij 
een souden brengen en waar zij daar meede 
in zee souden gaan. 
De tijd wierd dan gesteld op des nags ten 
een uur; en de vergaderplaats aan eenen 
berg, omtrent een mijl van de zee af  gele-
gen. 
Nu scheide sij van malkander; en verstaken 
zich buiten de stad, den eene hier, en den 
ander daar, in heggen en hagen, daar zij sig 
doot stil hielden, tot dat de bestemde tijd 
gekoomen was. 

Zij begaaven zich dan altemaal na de ver-
gaderplaats; daar terstond de stukken van 
de boot bijeengebracht, en in malkander 
gevoegd wierden; hetgeen spoedig voort-
ging, vermits er in ieder voegsel der ribben 
alreeds een nagel geslagen was, soo dat sij 
maar naar het andere gat te tasten hadden, 
en er de nagel in te slaan. 
Wijders bonden zij allen de samenvoegselen 
met tou gaaren, en smalle dunne koordjes, 
om deselve vast en geslooten te houden, 
waar naar sij smalle rieten langs de ribben 
heen bonden, zoo om de ribben te houden, 
als om het kanevas zeer digt en stijf  tegen 
het op heffende water te beschermen. 
Tans maakten zij kerven of  nokken op de 
einde der ribben, daar sig de riemen in 
mogten schikken en de banken onder vast 
gemaakt, en de kiel met een jonge vijgen-
boom, dien sij afgesaagd hadden, versterkt 
hebben, trokken zij er eindelijk de kanevas 
kas, die al reeds bereid was, over heen. 
Dit gedaan zijnde, namen vier van hun dese 
wonderlijke boot, op de schouderen, en 
droegen ze naar de zee, die daar omtrent 
een half  mijl vandaan was. 
Hier ontkleeden zij sig gansen naakt; en de 
kleederen in de boot smijtende, schooven zij 
die zoo ver in het waater als zij maar kon-
den, opdat het teder vaartuig niet tegen de 
klippen en rotsen kwam te stooten. 
Toen gingen zij er altemaal in, maar zij 
wierden wel haast gewaar; hoe seer sij sich 
in het rekene van de lading vergist hadden, 
want zoo haast waaren sij daar niet in, of  de 
armen boot was al gereed om onder hen te 
sinken, terwijl het water van alle kanten 
daar in kwam geloopen. 
Hier diende derhalven weeder opnieuw 
raad gesogt te worden; maar een wiens hart 
begon te beswijken, was gewillig om er uit te 
scheiden, en wilde de onsekere rampen van 
het land liever afwagten als sijn leeven in 
soo een baarblijkelijk gevaar stellen. 
Toen wilden zij voor de tweede maal weder 
een proef  neemen, maar de boot ging nogal 
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zoo diep, dat ook de kameraad van den 
wasscher, die er weer uit gesprongen was, de 
moet verloren gaf, en na land ging, wen-
schende sijne vijf  kameraden, met de 
traanen in de oogen allen geluk en voor-
spoed. 

De overtocht 
De vijf  mannen staken met hun boot in zee, 
zonder roer, stuurman, anker, touw of  
kompas, op 30 juni 1644 terwijl zij God 
aanriepen om hen naar een veilige haven te 
leiden. 
Vier van hen zaten voortdurend aan de 
riemen, de vijfde man had wat gemakkelij-
ker werk, maar niet minder belangrijk want 
hij moest hozen omdat het zeewater voort-
durend door het kanvas lekte. 
Het werk ging in die eerste nacht hard 
voort, omdat zij graag bij het aanbreken 
van de dag uit het zicht van hun oude mees-
ters wilden zijn. 
Toen het licht werd hadden ze nog door de 
op zee liggende schepen gezien kunnen 
worden maar hun notendopje werd niet ge-
zien. 

Ondertussen verdubbelden zij hun ijver en  
en rukten aan de riemen, alsof  ze op een 
galei waren vastgeketend. 
Het eerste probleem dat opdoemde was het 
brood, lag op de bodem en weekte in het 
zoute water, waar door het bedierf  en het 
verse water stonk walgelijk naar de gebruik-
te nieuwe leren zakken. 
Desondanks gloorde de hoop op vrijheid. 
Men klaagde dus niet maar na drie dagen 
begon de honger op te spelen. 
Het drinken van zeewater kon hun dorst 
niet lessen, maar vermeerderde die, en ver-
minderde tegelijk hun krachten. 

Zij hadden ook last van tegenwind, zodat ze 
weinig opschoten. 
Dog na eenigen tijd wierd dezelve hun gun-
stig, en voerden hun allengkens ettelijke mij-

len ver, maar het grootste ongemak was, dat 
zij geen verpoosing in hunne arbeid en 
hadden, en zonder ophouden roejen moes-
ten, waar bij nog kwam de uit steekentheid 
der hitte bij dag, om de welke een weinigtje 
te versagten, wierp de vijfde man, die het 
water uit hoosde, over de liggaamen van 
hun heene voor de felle hitte te verkoelen, 
want bij den dag waaren zij alle naakt, en 
des nags hadden zij hunne hembden aan, 
of  om geknoopte rokken, hetgeen al hunne 
kleeding was: want het overige hadden zij 
tot verligting van de boot aan land gelaaten. 
Zoo iemand vragen mogt, waar zij hunne 
streek naar toe richten, die weeten dat een 
deser ellendige een zak wijsertje bij zich 
had; en dat was bij dag hun kompas: en bij 
de nacht regelde zij zich naar de sterren, 
welke verdwijnende, gisten zij hunne weg na 
het zwerk of  het drijven der wolken. 
Vier dagen en vier nachten volharden sij 
kloekmoediglijk in desen jammerlijken staat; 
maar op den vijfde dag, als zij nu gans geen 
hoop meer hadden, terwijl zich nergens 
geen land opdeed, smeeten zij de riemen 
neer; en staakten hunnen arbeyd, alleenlijk 
hielden sij sich noch gestaadig besig met de 
boot van het in vloeiende water te ledigen. 
Zij wilden nog niet gaarne verdrinken, en 
hadden geen lust om ook nog te sterven; en 
echter wisten zij geen middel of  raad meer 
om de dood te ontgaan. 
Die het minst doen, wenschen gemeenlijk 
het aldermeest, aldus ook, als zij hunne 
vruchteloosen arbeid hadden nagelaaten, 
vielen sij op vruchteloose wenschingen, te 
weeten, dat hun eenig schip mogt ontmoe-
ten, het geen hun uit dese elende kwam ver-
lossen; of  indien het den goeden God zoo 
niet beliefden, wilden zij liever in de handen 
van den slimsten zeeroover vallen, als langer 
in desen jammerlijken staat om te swerven. 
En in deese gedachten beslooten zij, in ge-
val zij eenig schip konden ontdekken, het 
daar na toe te wenden, al had het ook selfs 
een van Algiers geweest, even als de Israelie-
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ten, die weder in Egipte wenschte te zijn, 
toe zij met de onverwachte swarigheden van 
de woestijne streeden. 
Terwijl zij de dood in de ogen keken, zagen 
ze plotseling niet ver van hun vandaan een 
schildpad, die in de zee lag te slapen. 
Ze grepen de riemen en roeiden voorzichtig 
naar de schildpad en gooiden hem in de 
boot, sneden de kop eraf, en dronken het 
bloed op. 
Wijders aten zij de lever, en soogen het 
vlees; hetwelk hunne geeste op een wonder-
baare wijse vervrischten, en hunne vervallen 
krachten herstelden. 
Tans vielen sij weeder met een nieuwen 
moed weder aan den arbeyd; en een weinig-
tje na den middag ontdekten zij land. 
Het is niet mogenlijk, de vreugde, die hier 
in hun gemoed ontstond, uit te drukken. 
De poeëten vertellen, zoo menigmaal als 
Herkulus den grooten reus Anteus tegen de 
aarde smakten, dat zijn moeder der aarde 
hem wederom nieuwe krachten gaf  tegen 
de naaste aanstoot. 
Het was ook voor hun een nieuw leeven; en 
een nieuwe kracht al raakte zij de aarde 
niet; zij sagen ze ten minsten, en dat was 
hun voor dien tijd de grootste troost, dewel-
ken zij verwachten konden. 
Tegen den avond ontdekten zij nog een an-
der eiland, hetgeen Fromentera was, zijnde 
het ander, hetwelk zij eerst gesien hadden, 
Majorka.  
Zij twisten niet lang, al waar zij hunne 
streek zouden wende; want het laatste door 
veel veneinige slangen geplaagd wierd, en 
weinig bewoond sijnde, beslooten zij gesa-
mentlijk, Majorka te kiesen. 
Die gandsche nacht roeide zij uitermaate 
sterk aan; en den volgende dag, zijnde den 
zesde van july, en den zooveelsten van dat 
zij in zee gingen, hielden zij het gestadig in 
het gesicht, tot des savonds ten tien uuren 
toe, wanneer zij nu onder het eiland 
kwaamen: doch de rotsen waaren daar zoo 

ruw en zoo stijl, dat zij daar niet tegen op 
konden klimmen. 
Terwijl zij onder dese steen rotsen laagen, 
kwam er een schip dicht bij hun. 
Den leeser stelle sich eens in hunne plaats: 
hij beelde sich in, hoe onwillig zij waaren 
om alle hunne moeite en arbeid zoo te ver-
liesen, en sich de vrijheid weer te zien ont-
wringen door den een of  den andere Bar-
barijsche zeerover; de welke daar allerwee-
gen in die zeën gaan schuimen. 
Zij hielden sich derhalven dootstil; en als 
het schip voorbij was, kroopen zij stilletjes 
langs de kust heen, zoo na aan strand als zij 
maar dorsten, totdat zij een bekwaame 
plaats vonden daar sij hunne boot in veilig-
heid konde vertrouwen. 

Aankomst op Majorca 
Toen zij nu aan land waaren getreeden, 
toonde sij sich gevoelig voor hunne verlos-
sing, en dankte God zeer ootmoediglijk voor 
de groote weldaat, dien hij aan hun had 
beweesen: waarna zij drie van hun kame-
raaden bij de boot lieten, terwijl William 
Okely en Johan Antony, die de Spaansche 
en Italieaansche taal volkomentlijk spreeken 
kon, vers water zouden gaan opsoeken; 
want sedert het vangen van den schildpad 
hadden zij geen voedsel genuttigd. 
Nadat zij eenigen tijd voortgegaan hadden, 
kreegen zij een wachttooren van de Span-
jaards in het oog, van de welke zij er veel op 
de zeekusten hebben, om bijtijds aan het 
landschap kennis van de aankomst der 
roovers te geeven: en als zij de wachters be-
roepen konde, versogten zij, dat zij op hun 
niet wilden los branden, verhalend hun ver-
ders hunne gansche gelegendheid, met eene 
ernstelijke bede, dat zij hun eenig vers 
waater wilde aanwijsen, en hun onderwijl 
eenig brood wilden geeven. 
Een der wachters wierp hun zeer vriendelijk 
een oude beschimmelde koek toe; maar zoo 
lang als het noch een koek was, en geen 
steen, noch kogel, zag den honger deszelfs 
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verschimmeldheid niet aan, vervolgens wees 
hij hun, niet ver vandaar; een bornput  van 1

zoet water; met hetwelk als zij hun dorst ge-
laaft hadden, keerden zij weer naar hunne 
makkers, om hun dese blijde tijding deelag-
tig te maaken. 
Nu was het de tijd, dat zij hunne boot 
moesten verlaaten, dat getrou werktuig van 
Gods voorsienigheid, hetwelk hun zoo goed 
dienst had gedaan. 
Stiet hun tegen de borst, dat zij, selfs maar 
in schijn, zouden navolgen de ondankbaar-
heid dergeenen, die door hun vriende hun 
oogmerkt bereid, en hun niet meer van 
doen hadde deselve hun hadden laaten 
loopen, en nauwelijks meer aan wilden sien. 
Maar terwijl zij ze niet meede draagen kon-
den, bonden zijse wel stijf  aan den oever 
vast, en begaven sich op weg. 
Ik zal hier een einde maken van de overige 
bijsonderheden, welke aan dese vijf  Engel-
sche wedervoeren, te verhalen, en mij er 
mede te vergenoegen met te zeggen, dat zij 
altemaal behouden in Engeland zijn aange-
komen, nadat zij eenigen tijd in de stad Ma-
jorka, daar zij op kosten des onderkonings 
gespijst en geherbergt wierden, en daar 
door de burgers eenig geld versamelde, om 
kleederen en andere nootwendigheden voor 
hun te koopen daar zij hun verblijf  hadden 
gehouden. 
De boot, daar zij mede over waaren ge-
koomen, wierd tot een gedenkstuk van zoo 
een wonderbaarlijke verlossing, te Majorka 
aan de zijde van de Groote Kerk opgehan-
gen. 

Nabeschouwing 
Inderdaad, dese gansche passagie of  over-
tocht was wonderbaarlijk, want neemt, dat 
zij maar eens een mistigen of  betrokken 
lucht hadden gehad, des nags. 

Zoo hadden zij lichtelijk weder kunne ver-
valle in de kaaken van die grijpende wolven, 
dewelke zij zoo verre gelukkiglijk ont-
vlooden hadden, had hun maar een storm 
aan boord gekoomen, een gewoonlijk ge-
blaas, zou hun voor een storm verstrek heb-
ben, sij zouden terstond om ver sijn gewor-
pen; maar God die weer en wind in zijne 
hand heeft, gaf  hun bij dagen en bij nach-
ten eene gewenschte stilte, uitgesonderd 
eenige uuren dat zij eens eene tegenwind 
hadden. 
Totdat hij onder de vleugelen van zijne ge-
nadige voorsorg tot eene volkomene verlos-
sing had gebracht. 
Het was insgelijks te verwonderen, dat hun 
dese sesdaagse reis in den Middelandsche 
zee, daar gestaadig zoo veel vaart is, zoo van 
goeden als van kwaaden, van koopluiden als 
van zeerovers, niet een eenig schip ontmoe-
ten, hetzij vriend of  vijand. 
Maar indien zij bij een schip van vrienden 
hadden gekoomen, zouden zij medeleiden 
met hun gehad hebben, en dan soude sich 
de magt van God op sulk eene uitstekende 
wijs niet hebben vertoond. 
Zoo zij bij een vijandts schip vervallen 
waaren geweest, zij zouden daadelijk een 
prooi en buit voor hunne tanden verstrekt 
hebben: en daarenbooven zouden dese bar-
baaren een werk, hetgeen God zoo heerlijk 
had begonnen, geschonden, en hem de eer 
en lof  ontstoolen hebben, die hem daarvoor 
toekwam. 

    welput1
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DISTRESSES EXPERIENCED BY 
SOME ENGLISHMEN,  1

Who escaped Slavery from Algiers.  
 
In the year 1639, one William Okely was 
taken on board the ship Mary, of  London, 
by a pirate vessel, and carried captive to Al-
giers. He had the good fortune to have a 
kind master, and being trusted with a -sum 
of  money to trade with, kept a shop, and 
sold strong waters, tobacco, &c. out of  the 
profits of  which he was only obliged to give 
his master a certain sum weekly. However, 
not being able to bear the thoughts of  slave-
ry, he was continually projecting how to 
make his escape ; and judging seven persons 
would be enough to manage and cany on 
his design, he opened his mind to Anthony, 
a carpenter, who had been a slave fourteen 
years ; W. Adams, who had been eleven ye-
ars in slavery; Jeplis, a sailor, who had been 
in captivity five years ; and to another car-
penter, who had been a slave likewise for 
five years. 

Ebenezer, or the Tender Mercies of  God, by Willi-
am Oakley. In it, Oakley recounts being 
kidnapped off  the coast of  Land’s End, 
Cornwall by Corsairs and enslaved in Alge-
ria. While in Algiers, Oakley met a man 
named John Anthony who was also ensla-
ved. Along with several other men, William 
Oakley and John Anthony built a boat and 
managed to make it to Majorca. 

In 1644 William Oakley and four compan-
ions escaped from Algiers, in a most mira-
culous manner, in a canvas boat. There was 
at this time an English clergyman, Mr. 
Sprat, in captivity, and the wretched slaves 
had the privilege of  meeting in a cellar, 
where he would pray with them. Oakley 
had got into the good graces of  his master, 

and was allowed his time by giving his mas-
ter two dollars a month. He traded in to-
bacco and a few trifling articles, so that a 
strict watch was not kept on his movements. 
He conceived the project of  making a can-
vas boat. He says I now first opened my de-
sign to my comrades, informing them, that I 
had contrived the model of  a boat, which, 
being formed in pieces, and afterwards put 
together, might be the means of  our deli-
verance. They greedily grasped at the pro-
spect; but cooler reflection pointed out diffi-
culties innumerable: some of  them started 
objections which they thought insuperable, 
and these I endeavored to overrule. 
We began our work in the cellar which had 
served for our devotions, though it was not 
the sanctity of  the place, but its privacy, that 
induced us to this selection. We first provi-
ded a piece of  wood, twelve feet long, and, 
that it might escape observation, it was cut 
in two, being jointed in the middle. Next we 
procured the timbers of  ribs, which, to 
avoid the same hazard, were in three pieces 
each, and jointed in two places. The flat 
side of  one of  the two pieces was laid over 
the other, and two holes bored in every joint 
to receive nails; so that when united, each 
joint would make an obtuse angle, and ap-
proach towards a semicircular figure, as we 
required. We had, in the formation of  an 
external covering, to avoid hammering and 

    Naval anecdotes: illustrating the character of  british seamen, and recording the most impressive examples of  their skill, valor, 1

fortitude, and magnaminity, which have occured at various periods, in every quarter of  the globe 
.

pagina 9



nailing, which would have made such a noi-
se in the cellar as to attract the notice of  the 
Algerines, who are insufferably suspicious 
about their wives and slaves. Therefore, we 
provided as much canvas as would cover the 
boat twice over, and as much pitch, tar and 
tallow, as would make it a kind of  tarpaulin; 
as also earthen pots in which to melt our 
materials. The two carpenters and myself  
were appointed to this service in the cellar. 
We stopped up all chinks and crevices, that 
the fumes of  these substances might not be-
tray us. But we had not been long at work, 
when the smell of  the melting materials 
overcame me, and obligated me to go into 
the streets gasping for breath, where mee-
ting with the cool air, I swooned away, and 
broke my face in the fall. My companions, 
finding me in this plight, carried me back, 
extremely sick and unserviceable. Before 
long, I heard one of  them complain of  sick-
ness, and thus he could proceed no further; 
therefore, I saw if  we abandoned our pro-
ject this night, it might not be resumed, 
which made me resolve to set the cellar 
door wide open, while I stood sentinel to 
give notice of  approaching danger. In this 
way we finished the whole, and then carried 
it to my shop, which was about a furlong 
distant. 
Every thing was fitted in the cellar, the tim-
bers to the keel, the canvas to the timbers, 
and the seats to the whole, and then all were 
taken to pieces again. It was a matter of  dif-
ficulty, however, to get the pieces conveyed 
out of  the city; but William Adams carried 
the keel, and hid it at the bottom of  a hed-
ge: the rest was carried away with similar 
precautions. As I was carrying a piece of  
canvas, which we had bought for a sail, I 
looked back, and discovered the same spy, 
who had formerly given us much trouble, 
following behind. This gave me no small 
concern; but, observing an Englishman 
washing clothes by the sea side, I desired his 
help in washing the canvas. Just as we were 

engaged with it, the spy came up, and stood 
on a rock exactly over our heads, to watch 
us. Therefore, to delude him, I took the 
canvas and spread it before his face on the 
top of  the rock to dry; he staid his own 
time, and then marched off. Still I was je-
alous of  his intentions, which induced me to 
carry the canvas, when dry, straight back to 
the city, an incident that greatly discouraged 
my comrades. We also procured a small 
quantity of  provisions, and two goat skins 
full of  fresh water. 
In the mean time, I paid my patron my 
wonted visits, kept up a fair correspondence, 
and duly gave him his demands; while I se-
cretly turned all my goods to ready money 
as fast as I could, and putting it into a trunk 
with a false bottom, I committed it to the 
charge of  Mr. Sprat who faithfully preser-
ved it for me. 
The place which we chose for joining the 
boat together was a hill about half  a mile 
from the city, thinking by that means the 
better to descry the approach of  danger. 
When the pieces were united, and the can-
vas drawn on, four of  our number carried 
the boat down to the sea, where, stripping 
ourselves naked, and putting our clothes 
within, we carried it as far as we could 
wade, lest it might be injured by the stones 
or rocks near the shore. But we soon disco-
vered that our calculations of  lading were 
erroneous; for no sooner had we embarked, 
than the water came in over the sides, and 
she was like to sink; so that some new device 
became necessary. At last, one whose heart 
most failed him was willing to be excluded, 
and wished rather to hazard the uncertain 
torments of  land, than the certainty of  
being drowned at sea. However the boat 
was still so deeply laden, that we all conclu-
ded that it was impossible to venture to sea. 
At length another went ashore, and she held 
her head stoutly, and seemed sufficiently ca-
pable of  our voyage. 
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Taking a solemn farewell of  our two com-
panions left behind, and wishing them as 
much happiness as could be hoped for in 
slavery, and they to us as long life as could 
be expected by men going to their graves, 
we launched out on the 30th of  June 1644, 
a night ever to be remembered. Our com-
pany consisted of  John Anthony, William 
Adams, John Jephs, John the carpenter and 
myself. We now put to sea, without helm, 
tackle, or compass. Four of  us continually 
labored at the oars; the employment of  the 
fifth was baling out the water that leaked 
through the canvas. We struggled hard the 
first night to get out of  the reach of  our old 
masters; but when the day broke, we were 
still within sight of  their ships in the haven 
and road-stead. Yet, out boat being small, 
and lying close and snug upon the sea, ei-
ther was not discovered at all, or else see-
med something that was not worth taking 
up. 
On all occasions we found our want of  fore-
sight, for now the bread which had lain soa-
king in the salt water, was quite spoiled, and 
the tanned skins imparted a nauseous quali-
ty to the fresh water. So long as bread was 
bread, we made no complaints; with careful 
economy it lasted three days, but then pale 
famine, which is the most horrible shape in 
which death can be painted, began to stare 
us in the face. The expedients on which we 
fell to assuage our thirst rather inflamed it, 
and several things added to our distress. For 
some time the wind was right against us; 
our labour was incessant, for, although 
much rowing did not carry us forward, still, 
cessation of  it drove us back; and the season 
was raging hot, which rendered our toil in-
supportable. One small alleviation we had 
in the man whose province it was to bale 
the water out of  the boat; he threw it on our 
bodies to cool them. However, what with 
the scorching of  the sun and cooling of  the 
water, our skin was blistered all over. By day 
we were stark naked; by night we had on 

shirts or loose coats; for we had left our 
clothing ashore, on purpose to lighten the 
boat. 
One of  our number had a pocket dial, 
which supplied the place of  a compass; and, 
to say the truth, was not ill befitting such a 
vessel and such mariners. By its aid we stee-
red our course by day, while the stars served 
as a guide by night; and, if  they were obscu-
red, we guessed our way by the motion of  
the clouds. In this woful plight we continued 
four days and nights. On the fifth day we 
were at the brink of  despair, and abando-
ned all hopes of  safety. Thence we ceased 
our labor, and laid aside our oars; for, either 
we had no strength left to use them, or were 
reluctant to waste the little we had to no 
purpose. Still we kept emptying the boat, 
loth to drown, loth to die, yet knowing no 
means to avoid death. 
They that act least commonly wish the 
most; and, when we had forsaken useful la-
bor, we resorted to fruitless wishes--that we 
might be taken up by some ship, if  it were 
but a ship, no matter of  what country. 
While we lay hulling up and down, our ho-
pes at so low an ebb, we discovered a tortoi-
se, not far from us, asleep in the sea. Had 
the great Drake discovered the Spanish pla-
te fleet, he could not have been more rejoi-
ced. Once again we bethought ourselves of  
our oars, and silently rowing to our prey, 
took it into the boat in great triumph. Ha-
ving cut off  its head, and let it bleed in a 
vessel, we drank the blood, ate the liver, and 
sucked the flesh. Our strength and spirits 
were wonderfully refreshed, and our work 
was vigorously renewed. Leaving our fears 
behind us, we began to gather hope, and, 
about noon, discovered, or thought that we 
discovered, land. It is impossible to describe 
our joy and triumph on this occasion. It was 
new life to us; it brought fresh blood into 
our veins, and fresh vigor into our pale 
cheeks: we looked like persons raised from 
the dead. After further exertion, becoming 
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more confident, we were at last fully satis-
fied that it was land. Now, like distracted 
persons, we all leapt into the sea, and, being 
good swimmers, cooled our parched bodies, 
never considering that we might become a 
ready prey to the sharks. But we presently 
returned to our boat, and from being wea-
ried with the exertion, and somewhat cool-
ed by the sea, lay down to sleep with as 
much security as if  it had been in our beds. 
It was fortunately of  such short duration 
that the leaking of  the boat occasioned no 
danger. 
Refreshed by sleep, we found new strength 
for our work, and tugged hard at the oar, in 
hopes of  reaching a more stable element 
before night. But our progress was very 
slow. Towards evening an island was disco-
vered, which was Fromentere, having alrea-
dy seen Majorca; at least, some of  our com-
pany, who had navigated these seas, decla-
red that it was so. We debated long to which 
of  the two our course should be directed; 
and, because the last discovered was much 
infested with venomous serpents, we all re-
solved to make for Majorca. The whole of  
that night we rowed very hard, and also the 
next, being the sixth from our putting to 
sea. The island was in sight all day, and 
about ten at night we came under the land, 
but it consisted of  rocks so steep and craggy 
that we could not climb up. 
Whilst under these rocks a vessel approa-
ched very near. Let the reader conceive our 
apprehensions, after all our toil and labor, 
of  being seized by some Turkish privateer, 
such as are never off  the seas. Thus we were 
obliged to lie close; and, when the vessel 
had passed, we crept gently along the coast, 
as near as we durst to the shore, until fin-
ding a suitable place to receive our weather-
beaten boat. 
We were not insensible of  our deliverance 
on reaching land; though, like men just 
awakened from a dream, we could not duly 
appreciate the greatness of  it. Having had 

no food since we got the tortoise, John An-
thony and myself  set out in search of  fresh 
water, and three remained with the boat. 
Before proceeding far, we found ourselves in 
a wood, which created great embarrass-
ment. My comrade wished to go one way, 
and I wished to go another. How frail and 
impotent a being is man! That we, whom 
common dangers by sea had united, should 
now fall out about our own inclinations at 
land. Yet so we did. He gave me reproachful 
words; and it is well that we did not come to 
blows, but I went my way, and he, seeing me 
resolute, followed. The path led to one of  
those watchtowers which the Spaniards 
keep on the coast to give timely notice of  
the approach of  privateers. Afraid of  being 
fired on, we called to the sentinel, informing 
him who we were, and earnestly requesting 
him to direct us to fresh water, and to give 
us some bread. He very kindly threw down 
an old mouldy cake, and directed us to a 
well close at hand. We drank a little water, 
and ate a bit of  the cake, which we had dif-
ficulty in swallowing, and then hastened to 
return to our companions in the boat, to 
acquaint them with our success. 
Though now necessary to leave the boat, we 
did not do it without regret; but this was lul-
led by the importunate cravings of  hunger 
and thirst; therefore, making her fast ashore, 
we departed. Advancing, or rather crawling 
towards the well, another quarrel rose 
amongst us, the remembrance of  which is 
so ungrateful that I shall bury it in silence, 
the best tomb for controversies. One of  our 
company, William Adams, in attempting to 
drink, was unable to swallow the water, and 
sunk to the ground, faintly exclaiming, "I 
am a dead man!" After much straining and 
forcing, he, at length, got a little over; and 
when we were all refreshed with the cake 
and water, we lay down by the side of  the 
well to wait for morning. 
When it was broad day, we once more ap-
plied to the sentinel, to point out the way to 
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the nearest house or town, which he did, di-
recting us to a house about two miles dis-
tant; but our feet were so raw and blistered 
by the sun that it was long before we could 
get this short journey over; and then, the 
owners of  the house, concluding from our 
garb that we came with a pilfering design, 
presented a fowling-piece, charging us to 
stand. The first of  our number, who could 
speak the language of  the country, mildly 
endeavored to undeceive him, saying, we 
were a company of  poor creatures, whom 
the wonderful providence of  God had res-
cued from the slavery of  Algiers, and hoped 
that he would show mercy to our afflictions. 
The honest farmer, moved with our relati-
on, sent out bread, water and olives. After 
refreshing ourselves with these, we lay down 
and rested three or four hours in the field; 
and, having given him thanks for his charity, 
prepared to crawl away. Pleased with our 
gratitude, he called us into his house, and 
gave us good warm bean pottage, which to 
me seemed the best food I had ever ate. 
Again taking leave, we advanced towards 
Majorca, which was about ten miles distant. 
Next morning we arrived in the suburbs, 
where the singularity of  our attire, being 
barefoot and bare legged, and having no-
thing on except loose shirts, drawn over our 
coats, attracted a crowd of  enquirers. We 
gave a circumstantial account of  our deli-
verance; and, as they were willing to contri-
bute to our relief, they supplied us with 
food, wine, strong waters, and whatever else 
might renovate our exhausted spirits. They 
said, however, that we must remain in the 
suburbs until the viceroy had notice of  our 
arrival. We were called before him, and 
when he had heard the account of  our es-
cape and dangers, he ordered us to be 
maintained at his expense until we should 
obtain a passage to our own country; and, 
in the meantime, the people collected mo-
ney to buy clothes and shoes. 

From Majorca they proceeded to Cadiz, 
and from thence to England, which they re-
ached in safety.William Okeley 
From Wikipedia, the free encyclopedia

William Okeley was an English Puritan 
who was taken into slavery in Algiers 
between the years 1639-44, and who 
wrote a captivity narrative of the 17th 
century, entitled Ebenezer; or, a Small 
Monument of Great Mercy, Appearing in 
the Miraculous Deliverance of William 
Okeley, John Anthony, William Adams, 
John Jephs, John --, Carpenter, from 
the Miserable Slavery of Algiers with the 
Wonderful Means of Their Escape in a 
Boat of Canvas; the Great Distress and 
Utmost Extremeties Which They End-
ured at Sea for Six Days and Nights; 
[and] Their Safe Arrival at Mayork, with 
Several Matters of Remark During Their 
Long Captivity and the Following Provi-
dences of God Which Brought Them 
Safe to England. Okeley published his 
narrative in 1675, nearly 30 years after 
escaping and returning home to Eng-
land.
Okeley was fleeing religious persecuti-
on and was on his way to the Puritan 
colony of Providence Island when his 
boat was captured by Algerian pirates. 
During his time in Algiers, he served 4 
different masters, and was forced into a 
variety of occupations, including child-
care, working on the crew of an Algeri-
an pirate ship, weaving, and, most im-
portantly, running a business in the city 
selling alcohol and other goods. Many 
slaves in Algiers were set loose within 
the city (whose walls acted as a prison) 
and forced to pay a monthly allowance 
to their masters. Many, like Okeley, 
thrived by trading. Eventually, Okeley 
and a group of English slaves staged a 
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daring escape by creating a boat with a 
canvas hull, smuggling it out of the city, 
and rowing themselves across the Me-
diterranean to the island of Mayork.
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