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Referaat 

Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde : inleidingen 
gehouden lijdens het Glavimans Symposion 1985 I red. Reinder Reinders ; Rijksdiensl voor de IJsselmeer
polders. - Lelystad : RIJP, 1987. 105- p. : fig. ; 30 cm. - (Flevobericht: 280) Lit. opg . - Met een samenvalting 
in het Engels. -ISBN 90-369-1026-9. 

In 1985 is een bijeenkomst georganiseerd over scheepsarcheologisch onderzoek in Nederland : het Glavimans 
symposion. Tol de deelnemers behoorden archeologen , historici en scheepsbouwkundigen. 

Oe inleidingen, die in deze bundel zijn bijeengebracht. hadden betrekking op de volgende onderwerpen: 
romeinse platbodems uit Zwammerdam en Woerden, middeleeuwse en post-middeleeuwse schepen, 
dendrochronologisch onderzoek, scheepsbouwkundige berekeningen aan 168 en 17e eeuwse vaartuigen , en 
geschreven bronnen die van belang zijn voor de scheepsarcheologie . 

Abstract 

In 1985, the Ijsselmeerpolders Development Authority organized the first Glavimans Symposium, a meeting on 
ship archeological research in the Netherlands. 

Papers, presenled by archaeologists, historians and naval architects, are collected in this volume. They cover 
various subjeeis : Gallo-Roman plank boa Is, medieval and pos I medieval ships, calculations lor a 161h and a 
171h century vessel, and written sourees, important for boat and ship archaeology. 
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Fig. 1.1. Portret van Cornelis Jan Glavimans (1795-1857), door Cornelis Cels. Maritiem Museum 'Prins 
Hendrik'; bruikleen van F.N. Glavimans, Berkel en Rodenrijs 

Fig. 2.1 . Hel schip in Capelle op de Langstraat, opgegraven in 1822 

Fig. 3.1 . Ligging van Zwammerdam en Woerden aan de Oude Rijn . Tekening IPP, A.M. Numan 

Fig. 3.2. Rijnaak Zwammerdam 2 tijdens de opgraving. Foto IPP, F, Gijbels 

Fig. 3.3.a. Schema van de veronderstelde opvolgende handelingen (a - f) bij het op standaardlengte (in 
romeinse voeten) zagen van de vlakplanken met schuine las van de centrale vlakgang van de 
Zwammerdam 2. Vlakplanken 1 en 2 kunnen gelijktijdig zijn afgezaagd van op een bepaalde 
werk I engte aangeleverde ptanken (de Weerd in voorb.). X: afmeetpunt van een standaardlengte in 
romeinse voeten ; gearceerd: wordt afgezaagd; bij (e) wordt vtakplank 2 omgedraaid : lengte 
vlakgang bij (f) : 25 voet (plank 1) + 50 voet (plank 2) + E(xtra lengte bij samenvoegen van 
vlakplanken 1 en 2 met de schuine las) = 75 voet + E. Tekening IPP. A.M. Numan 

b. Vlakplanken en schuine lassen in het vlak van de 22.75 m lange Zwammerdam 2. Het vlak is gelegd 
uit zeven vlakgangen en de horizontale delen van de overgangsplanken 

c. Schema van de opbouw van de boot van een der centrale vlakgangen van de Zwammerdam 4. 
Totale lengte: 50 + 70 romeinse voet (1 actus) , minus de lengte van de schuine las tussen de 
vlakplanken. Tekening IPP. A.M. Numan 

Fig. 3.4. Reconstructie van de opbouw van de boot van Laibach volgens Salemke (1973) 

Fig. 3.5. Reconstructie van de opbouw van de Zwammerdam 2. Spijkers en - voor zover als zodanig 
herkend - spijkerpunten in zwart; houten pennen: open rondje; van de overgangsplanken is de 
doorsnede zwart gemarkeerd. De spijkergaten in het zaathout en de spanten zijn vierkant 
voorgehakt. Tekening IPP, A.M.Numan 

Fig . 3.6. Deel van het vlak en de leggers van de Zwammerdam 2. Steeds boven de naden tussen de 
vlakgangen zijn de onderkanten van de leggers driehoekig uitgekapt. Foto IPP, F. Gijbels 

Fig. 4.1. Woerden 1978. Bovenaanzicht, lengtedoorsnede en zij- aanzicht van het onder de laatste 
Romeinse kade gevonden schip. Schaal 1 :60. Tekening E.J. Ponten 

Fig. 4.2. Woerden 1978. Dwarsdoorsneden van het onder de laatste Romeinse kade gevonden schip, vgl. 
fig . 4.1. 

Gereconslrueerde dwarsdoorsneden zijn met kleine letler aangegeven; ongewijzigde doorsneden, 
die de situatie tijdens de opgraving weergeven, met hoofdletters. Schaal 1 :60. Tek. E.J. Ponten. 

Fig . 4.3. Woerden 1978. Mastbank van het onderde laatsle Romeinse kade aangetroffen schip, vgl. fig . 4.2.: 
A-B . Schaall :60. Tek. E.J. Ponten. 

Fig. 5.1. Verschillen in constructie en vorm bij Romeinse platbodems. 
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7. lIe + 1 gang karveelsgewijs. + 1 gang overnaads 
8. Regelmatige bodem 
9. Mozaïekbodem 
10. Aakvorm 
11. Wigvorm 
12. Afgeknotte spoelvorm 

De bodemplaat en de overige onderdelen van het 'Utrechtse schip' in de kelder van het Centraal 
Museum. januari 1931 
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De relatieve ligging van de monsters van Scheurrak, T-24, ten opzichte van elkaar en de datering 
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Model of the vessel excavated in Capelle op de Langstraat, made by Cornelis Jan Glavimans. 
Rijksmuseum (Catalogus derverzameling van modellen van het Departement van Marine, M.C. no. 
999; model R.B. 2,11). 

Fig. 17.2. Connection between stem and stern and keel a) Barata 1965, fig . 9 b) Röding 1796, 824 
c) Mossel 1859, 151 

Fig. 17.3. Use of horizontal trenai ls to fasten the futtocks to the floor timbers a) Barata 1965, fig. 18 
b) Redknap 1984, 26 
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Inleiding 

In de periode 1980-1985 hebben studenten van verschillende sludierichtingen - archeologie, geschiedenis, 
scheepsbouwkunde - een stage gevolgd bij de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders. In veel gevallen resulteerde de deelname aan een scheepsopgraving of de voorbereiding 
van een tentoonstelling in de keuze van een scriptieonderwerp betreffende scheepsarcheologie. In 1984 
ontstond de gedachte om een bijeenkomst te organiseren om de resultaten van het onderzoek voor het voetlicht 
te brengen; een idee dat ook aansloeg binnen de kleine kring van onderzoekers die in scheepsarcheologie zijn 
geïnteresseerd. 

Het Glavimans symposion ontleent zijn naam aan de 1ge eeuwse scheepsbouwkundige Cornelis Jan 
Glavimans (fig. 1.1). Glavimans heeft in 1822 in opdracht van de minister voorde Marine het onderzoek verricht 
van een scheepswrak dat bij Capelle op de Langstraat in Noord-Brabant was gevonden. Zelfs gemeten naar 
huidige maatstaven was het een uitstekend onderzoek, waaraan ook een bijdrage is geleverd door de 
archeoloog C.J.C. Reuvens. Het leek daarom een goede gedachte om de bijeenkomst naar Glavimans te 
vernoemen. Als inleidend hoofdstuk van deze bundel is een bijdrage opgenomen overde plaats van Glavimans 
binnen de ontwikkelingen op scheepsbouwkundig gebied in Nederland aan het begin van de 1ge eeuw. Het 
tweede hoofdstuk betreft de eerste publikatie van Glavimans over het schip van Capelle, overgenomen uit de 
Konst- en Letterbode van 1822. 

Fig. 1.1. Portret van Cornelis Jan Glavimans (1795-1857), door Comelis Cels. Maritiem Museum 'Prins 
Hendrik'; bruikleen van F.N. Glavimans, Berkel en Rodenrijs 

De bijeenkomst werd gehouden op vrijdag 9 november 1985 in het Smeding huis te Lelystad. De grote 
belangstelling om een inleiding te houden had een ééndaagse 'tour de force' met twaalf sprekers tot resultaat. 
Uiteraard ging dit ten koste van de tijd voor discussie, waaraan bij sommige onderwerpen duidelijk behoefte 
bestond. 

Het voornaamste doel van de bijeenkomst was het bijeenbrengen van onderzoekers uit verschillende 
disciplines die belangstell ing voor scheepsarcheologie hebben. Omdat het een eerste kennismaking gold, is 
afgezien van een specifiek thema voor het symposion. De bijdragen van de sprekers zijn dan ook in 
'chronologische' volgorde in deze bundel opgenomen. Omdat vele resultaten ook voor buitenlandse 
onderzoekers van belang zijn, is aan het eind van de bundel een samenvatting van de bijdragen met enige 
kanttekeningen in het Engels toegevoegd. 9 





1. Cornelis Jan Clavimans 

Ph.M. Bosscher 

Cornelis Jan Glavimans werd op 11 september 1795 te Rotterdam geboren als zoon van de scheepsbouw
meester Pieter Glavimans. die toen in dienst stond van de Kamer Rotterdam van de V.O.C. maar later overging 
in diensl van de Staal. Reeds in 1808 ging hij zijn vader op de Rotterdamse marinewerf assisteren. In mei 1813 
werd hij élève du Génie Maritime op de Keizerlijke werf te Antwerpen en op 12 maart 1814 onderconstructeur 
der 3e klasse op de marinewerf te Rotterdam. 

Na begin 1816 naar Engeland te zijn gezonden om daar ten behoeve van de Marine scheepsbouwmateriaal aan 
te kopen, werd hij in september 1818 samen met de constructeur Cornelis Soetermeer en de zeeofficier 
Gerhard Moritz Roentgen opnieuw daarheen gedirigeerd om de bouw van oorlogsschepen en de inrichting der 
marinewerven te bestuderen . Vrucht van deze reis was een belangrijk rapport. opgesteld door Glavimans en 
Soetermeer (het rapport van Roentgen is nooit voltooid) . In april 1822 werd hij belast met de leiding van de 
cursus voor aanstaande constructeurs op de Rotterdamse marinewerf. Samen met vice·admiraal J.S. May 
ontwierp hij het Koninklijk stoomjacht 'De Leeuw', te water gelaten in 1827 en hij was ook verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de raderstoomboot 'Wilhelmina' die in 1822 in gebruik genomen werd bij het Rijksveer over het 
Hollands Diep, het eerste stoomvaartuig ooit op een Nederlandse marinewerf gebouwd. In de jaren '20 gaf hij 
zich moeite om de Zuidelijke Nederlanden in te schakelen bij het scheepsbouwbedrijf. Zo onderzocht hij of het 
eikenhout van de Ardennen geschikt was om in de scheepsbouw te worden gebruikt en propageerde hij het 
geven van opdrachten aan Cockerill te Seraing voor het v8IVaardigen van zaken als ankers en waterkisten. 

tn later jaren ontwierp hij de raderstoomschepen 'Bromo' en 'Merapi' , van stapel gelopen in 1842, die men kan 
beschouwen als de eerste werkelijke stoomoorlogsschepen in Nederland gebouwd. Toen in 1843 een korps 
Ingenieurs der Marine werd ingesteld , werd hij benoemd tot hoofdingenieur. Als zodanig kreeg hij eervol ontslag 
per 1 juli 1850, wat ongetwijfeld verband hield met de opheffing van de Rijkswerf te Rotterdam in dat jaar. Hij 
ging toen schepen ontwerpen voor particulieren. In 1855 kwam hij echter wederom in marinedienst als 
hoofdingenieur-directeur van scheepsbouw aan het Departement van Marine. Deze functie bekleedde hij tot 1 
april 1857, de dag waarop het hem op zijn verzoek om gezondheidsredenen verleende ontslag effectief werd. 
Bij dit definitieve vertrek uit's Lands dienst werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Hij overleed op 12 augustus 1857 te Rotterdam. 

Glavimans werd in 1837 directeur van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en in 
1833 lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut vanwaar hij later overging naar de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen. Zijn 'Verhandeling over de toepaSSing van het regt lijnig en bouwkundig teekenen op de 
verschillende vakken van nijverheid', gepubliceerd in 1825, werd door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
met goud bekroond. Hij schreef verder diverse verhandelingen over scheepsbouwtechnische onderwerpen en 
over aspecten van wat tegenwoordig materiaalkunde wordt genoemd. Hij was één der drie leden van de 
hoofdcommissie voor het samenstet len van de Nederlandse bijdrage aan de Parijse wereldtentoonstetling van 
1856. Bij de oprichting van de IndustrieSChool, de ta tere Academie voor Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen , te Rotterdam speelde hij een belangrijke rol. 

A.J . van der Aa noemt hem in zijn biografisch woordenboek een man met een rondborstig en edel karakter die 
"met regt 'een Hollander van den ouden degelijken stempel' genoemd ... (werd) ...... 
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2. Nauwkeurig berigt en afbeelding van het in de gemeente Capelle ontdekte 
schip, volgens nasporingen, op last van z.e. den minister voor de marine 
gedaan, door C.J. Glavimans, onderconstructeur der marine te Rotterdam 
(Uit de Algemene Konst- en Letter-Bode voor het jaar 1822). 

Het gevonden Schip is geweest tang 18,065 EI, wijd in het midden buitenwerks 4,16 EI. Hol van den bovenkant 
des bodems, tot den bovenkant van het boord 1,88 EI. De gedaante, benevens de geheele zamenstelling van 
hetzelve, wordt volkomen door de nevensgaande Teekening (fig . 2.1) aangewezen, waaruit blijkt: dat dit Schip 
platbodemd en regtzijdig, voor en achter, eenigzins rond toeloopende was. 

srFfIP 

171 ,,1. /I 'NU'''''NI'(" '''''N. tr~)c,//;' (" 
~'(1rinCl'c .lt" OORD-JJR.AlJ.A.Vn '%lj'é'y/'dl'r/l 

i/I q;lnrll~f' /t~2.. .( 

".'1 J • '1;,.;':0/ .. ,....,./,,~ ,1 ... . ':",.11,"':·". 
J'" l .. 't .... .Ç-o/ '~'" 1_",,, . 

ft,:',; . . ~{./'-'",. .. ".. /' ·I't'A. 

"ol I :/'J;V",/.;(,,?,,M. .!. .• YV-w-''i'''j. .1.' I.,$. 
Fr.:. 5. :./ ''''1,;~/--A'~''''~(1 .I.w,uu,ft '1' ,k ,-ft 1,'/1. 

. , , 
, , 

.F{y.J. 

Fig. 2.1 . Het schip in Capelle op de Langstraat, opgegraven in 1822 

De vereeniging des bodems met de zijden, of wel het geheele ondergedeelle, was zeer zwak, en het Schip is 
daardoor niet in staat geweest, om eenige lasten op den bodem te kunnen dragen : het bovengedeelte was daar
entegen zeer sterk zamengesteld, zoo door middel van eenen verbindingsgang, die het geheele Schip omvatte 
en waardoor de inhouten aan derzelver boveneinden vereenigd waren , als door zeer zware balken; hebbende 
in het voor- en achtergedeelte, plechten gelegen, terwijl hetzelve in het midden geheel open is geweest. 

De gedaante en geheele zamenstell ing draagt allezins de bl ijken, dat dit Schip, niet tot een algemeen of 
gewoon, maar tot een bijzonder oogmerk heeft gediend; dewijl in hetzelve een mast, voorzien van drie span 
want, heeft gestaan, zoo heeft het kunnen zeilen, echter alleen voor den wind , doordien hetzelve geene 
zwaarden heeft gehad, om bij den wind te kunnen varen, en waartoe het ook door deszelfs vorm ongeschikt 
was. 

Bij de ontgraving zijn binnen in het Schip gevonden, eenige tegeltjes, gebakken van eene roodachtige stoffe, 
aan den achterkant en zijden, gedeeltelijk verglaasd, terwijl in sommige, die met figuren voorzien waren, tevens 
in de rondte was ingedrukt met oud Duitsche letters de spreuk : alle dinc heeft siinen tiid, en op andere, insgelijks 13 
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met ingedrukte, doch Romeinsche letters : eedracht heeft groote eracht. Verders is ontdekt een klein koper 
plaatje, met twee beweegbare klepjes gedekt. waarop eenige figuurtjes in basrelief worden gevonden, 
hebbende dit denkelijk tot Godsdienstige einden gediend. 

Ook is nog opgegraven een ligt anker, waarvan de gedaante weinig met die der tegenwoordige in gebruik zijnde, 
verschilt, benevens eenig ijzerwerk, als: een taliehaak, vingerling enz., hebbende alles tot het vaartuig behoord. 

Moeijelijk is het te bepalen, waartoe dit Schip heeft gediend, en hoedanig het in een Grient-akker, gelegen aan 
de westzijde der Nieuwvaart (zijnde eene wetering ter uitwatering der Polders, die zich, na zich met de haven 
van dorp Capellevereenigd te hebben, in het oude Maasje ont last) op een' afstand van 278 Ellen, achter de sluis 
en wel op die diepte, onder den grond, dat de bovenkant van hetzelve vóór slechts 0,3 EI. maar daarentegen aan 
het achtereinde 3,44 el onder het maaiveld des Polders was, gekomen is. 

Wanneer men de gedaante en zamenstell ing van het Schip nagaat, zoo is het mij meer dan waarschijnlijk 
voorgekomen , dat hetzelve gediend heelt voor een Schipbrug of Bruggenhoofd, waarvan het middengedeelte 
alle kenmerken draagt, terwijl de voor- en achterplechten de geschiktheid hebben gehad , dat op dezelve eenige 
verdedigingsmiddelen, als kanon of iets dergelijks , geplaatst konden worden. Deze gissing heeft, zoo het mij 
toeschijnt, eenigen grond, aangezien , volgens den Nassauwschen Lauwerkrans bI. 92, bij het beleg van 
Geertruidenberg, door Prins Maurits, in die streken en dus in de nabijheid van Capelle, Schipbruggen zijn 
gebezigd. 

Wegens het tijdstip, waarin dit Schip in den grond geraakt zoude zijn , komt men het eerst op de gissing, of 
hetzelve ook door de overstrooming van den Zuid-Hollandsehen waard, in het jaar 1421 aldaar is gekomen ; ik 
vermeen echter, dat het niet tot dattijdstip kan gebragtworden ; eensdeels omdat Capelle in de nabijheid van die 
dorpen bezuiden het oude Maasje ligt, welke wel volgens Gabbema, Beschrijving der Watervloeden, zijn 
overstroomd, doch alwaar de overstrooming ook eindigde; zoo is dit dus voorzeker het hoogste land dier streken 
geweest. en waaruit dan ook volgt, dat deze dorpen met het omliggende land en daaronder Capelle, daar deze 
hoog er liggen, dadelijk na het aflooopen van den vloed bovengekomen zijn, en als wanneer men zonder twijfel 
het Schip ook ontdekt zoude hebben; - terwijl de blaauwe kleur van het eikenhout, waarvan het Schip was 
zamengesteld, alsdan ook donkerder zoude geweest zijn . 

Eenigzins waarschijnlijker is de vooronderstelling, dat het Schip, in of omtrent het jaar 1593, is gezonken, dewij l 
als toen, volgens verschillende Geschiedschrijvers, ten gevolge van het beleg van Geertruidenberg, dat 
gedeelte der Landsstraat onder water gestaan heeft, terwijl 'er ook gedurende dien tijd , op den 12 April en 5 
Junij. aldaar zware stormen, vergezeld van hooge vloeden hebben plaats gehad ; doch hierbij zoude 
aangenomen moeten worden, dat ter dier plaatse, waar het vaartuig nu gevonden is, een wiel of uitloop in de 
zijde der Nieuwvaart bestaan heeft, waarin het geraakt was; anders had het ontdekt moeten worden. 

Met meer zekerheid meen ik te kunnen stellen, dat dit Schip, in het begin van de 17de Eeuw aldaar is gekomen 
en wel ten gevolge van eene doorbraak van de Sluis: want de plaats, waar het vaartuig lag , draagt allezins de 
stelligste blijken, dat in derzelver nabijheid eene doorbraak geweest is, dewijl het Grientakkertje ter dier plaatse 
en eene kleine, doch diepe wiel in hetzelve, daarvan de duidelijkste bewijzen opleveren; nu is deze plaats in de 
nabijheid der sluis, als nemende het Grientakkertje een' aanvang onmiddellijk achter de sluis en eindigende op 
een' afstand van omtrent 310 Ellen achter dezelve. Volgens eene thans nog onder de Archieven van de 
Secretarie der Gemeente Capelle , voorhanden zijnde rekening, is mij gebleken , dat, alstoen deze sluis, hetzij 
geheel vernieuwd, of ten minste zwaar hersteld is, en het is hieruit, dat de gissing eenigen grond verkrijgt; dat na 
de doorbraak der sluis door het met eene groote snelheid, door het daardoor veroorzaakte gat vloeijende water, 
de daarbij liggende gronden zijn weggespoeld, of wel een zoogenaamde wiel is veroorzaakt, terwijl het 
meergemelde Schip, door de opening gedreven of voortgestuwd zijnde, tegen de oploopende kanten der wiel, 
met het vooreinde aan den grond geraakt zijnde, van achteren , dewij l het aldaar noodwendig dieper was, is 
gezonken, en in welken hellenden stand het ook als nu gevonden is. 

Ik moet hier nog bijvoegen, dat in het geslacht van Gerrit Verheide , welks leden sedert onheugelijke jaren het 
dorp Cappelle hebben bewoond , eene overlevering bestond , en welke hij. reeds lang voor het ontdekken van 
het meergemelde Schip, aan den Schout dier Gemeente, den Heer Middelkoop, had medegedeeld, dat hem 
van zijne Voorouders bekend was, dat eenmaal de sluis was doorgebroken, en dat alstoen een in de haven 
liggend Schip verloren was geraakt. 



3, Maatvoering in pedes monetales en andere nieuwigheden bij de bouw van 
de zogenaamde keltische rijnaken van Zwammerdam 

M.D. de Weerd' 

Meer dan 10 jaar geleden leverden opgravingen in Zwammerdam (fig. 3.1) onder meer drie rijnaken, drie 
boomstam kano's en een stuurriem op aan archeologische artefacten in de context van het castellum Nigrum 
Pullum, midden le tot midden 3e eeuw na Chr. op de zuidelijke oever van de Oude Rijn (Haalebos, 1977; De 
Weerd, 1977 en 1978). 

Zwammerdam ........ J-.-.>:..:. 

Fig. 3.1. Ligging van Zwammerdam en Woerden aan de Oude Riin. Tekening IPP, A.M. Numan 

Door hun gecompliceerde bouw werpen juist de grote transportschepen enig licht op de scheepsbouw in West 
en Midden Europa in de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. 

Marsden (1976, 44, 46-47) heeft onze rijnaken (fig. 3.2) gecanoniseerd als 'type Zwammerdam'; lang, 
plalbodem, geen kiel , zeer groot, lange en lage evenwijdige verticale zijwanden, opgebouwd uit overnaads 
opgehoogde planken, lange zware enkelvoudig of in paren geplaalste leggers om en om met knie- of 
gaffelvormig einde gericht, bevestigd met ijzeren spijkers, die soms met de punl in het houtwerk zijn 
teruggedreven, mastspoor in zaalhoulof legger; overgangsplanken met L-vormige dwarsdoorsnede vormen de 
rechthoekige verbinding lussen bodem en wand ; een belangrijk bouwelemen t. 

• Deze voordracht werd eveneens gehouden op het vierde International Symposium on Boat and Ship Archaeology, 2 - 6 
oktober 1985 in Porto/Lissabon (Portugal) , onder de titel 'A landlubber's view on shipbuilding procedure in Ihe eeltie barg es 
of Zwammerdam. The Netherlands' . 15 
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Fig. 3.2. Rijnaak Zwammerdam 2 tijdens de opgraving. Foto IPP, F. Gijbels 

In tegenstelling tot de meeste teruggevonden vaartuigen der Oudheid, zijn de Zwammerdamse aken over hun 
volle lengte bewaard gebleven, casu quo onderzocht. Zwammerdam stelt ons in staat mogelijke indices in de 
maatvoering bij de bouw van de aken op te sporen . De afstand steven-mastvoet blijkt steeds exact '/4 van de 
totale scheepslengte te bedragen: een index dus van . het archeologisch artefact als eindprodukl van 
constructie. De praam van Bevaix (Arnold , 1980) voldoet hieraan niet, maar ook andere delails verschillen van 
de constructie in Zwammerdam (zie hierna) , hoewel Marsden Bevaix tot het type Zwamrnerdam rekent. Van 
belang is dus vooral de reconstructie van het bouwproces. 

Bij het bepalen van de scheepsconstructies in Zwammerdam staat rnij slechts de opgravingsdocumentatie ten 
dienste: de scheepsplanken zelf zijn in Ketelhaven ondergedompeld in het conserveringsproces. Niettemin 
beperkt enige onvolledigheid in het bestand aan gegevens ons niel enige algemene elementen op te sporen in 
de reeks van bouwhandelingen der vaartuigen. 

In de documentatie is één soort gegevens vrijwel compleet opgetekend: de lengtes der tot vlakgangen 
gecombineerde vlakplanken. De lengtes van vlakplanken hangen duidelijk samen met de wijze van 
scheepsconstructie in de eerste fase van de bouwen bepalen derhalve mede het primaire lijnenplan. 

Vlakgangen lijken de scheepslengte te bepalen . De lengtes der afzonderlijke planken met schuine las, 
waarmee de gangen zijn gelegd, vertonen echter een onverwachte spreiding die duidelijk een maatvoering 
aangeeft in Romeinse voeten, pedes monetales (1 P.M. = 0,296 m), bij de bouw van de Zwammerdamse 
rijnaken. Mijns inziens zijn alle primaire bouwmethoden bij deze pramen Romeins, en niet, zoals Ellmers (1973, 
12 (36)) steil, uitvergrotingen van inheemse prototypen . 

Bij boot 2 laten de plaatssymmetrie van de schuine lassen en de plankbreedtes (fig. 3.3b) duidelijk zien dat de 
bouwer aanving met het plaatsen van de centrale vlakgang teneinde de bodem en de leggers te verbinden (De 
Weerd, in voorbereiding). 

Boot 2 is langs de scheepsas 22,75 m lang. De vlakgangen zijn gelegd uit twee of drie met schuine las 
verbonden planken. Tot mijn verbazing blijken deze lengtes precies ronde tientallen Romeinse voeten te 
bedragen, met een onnauwkeurigheid van minder dan 1 %. Alle lekeningen waarmee ik werk, zijn vervaardigd 
op schaal 1:20. 
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Fig. 3.3.a. Schema van de veronderstelde opvolgende handelingen (a - ~ bij het op standaardlengte (in 
romeinse voeten) zagen van de vlakplanken met schuine las van de centrale vJakgang van 
de Zwammerdam 2. Vlakplanken 1 en 2 kunnen gelijktijdig zijn afgezaagd van op een 
bepaalde werklengte aangeleverde planken (de Weerd in voorb.) . X: afmeetpunt van een 
standaardlengte in romeinse voeten; gearceerd: wordt afgezaagd; bij (e) wordt vlakplank 2 
omgedraaid; lengte vlakgang bij (f) : 25 voet (plank 1) + 50 voet (plank 2) + E(xtra lengte bij 
samenvoegen van vlakplanken 1 en 2 met de schuine las) = 75 voet + E. Tekening IPP. 
A.M. Numan 

b. Vlakplanken en schuine lassen in het vlak van de 22.75 m lange Zwammerdam 2. Het vlak is 
gelegd uit zeven vlakgangen en de horizontale delen van de overgangsplanken 

c. Schema van de opbouw van de boot van een der centrale vlakgangen van de Zwammerdam 
4. Totale lengte: 50 + 70 romeinse voet (1 actus), minus de lengte van de schuine las tussen 
de vlakplanken. Tekening IPP. A.M. Numan 
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Als bij het maken van de schuine las - bij voorbeeld twee planken tegelijk - is gezaagd (fig. 3.3a) over het merk 
heen van de afgemeten lengtemaat, is daarna de maatvoering in pedes monetales onherkenbaar ten opzichte 
van de lengtes der vlakgangen. Het is duidelijk dat de bodem van boot 2 is gelegd uit planken die - vóór het 
zagen van de schuine lassen - waren afgemeten in lengtes van ronde aantallen Romeinse voeten. De door de 
bouwer van boot 2 bedoelde lengte is 75 Romeinse voet (22,20 m), langs de scheepsas gelegd uit vlakplanken 
die of 25 (7,40 m) of 50 (14,80 m) pedes monetales lang waren . 

Het op de planken markeren van deze lengtes vóór het zagen van schuine lassen leidt in dit geval tot een 
langere scheepslengte dan bedoeld: de algemeten lengte van 75 Romeinse voet wordt door het plaatsen van 
de schuine las over het afmeetpunt 22,75 m, welke maat op de Romeinse voeten-schaal niet past. 

Dit laat zien dat de door de bouwers bedoelde scheepslengte eenduidig wordt bepaald door het attribuut 
vlakplanklengte vóór het afzagen van de schuine las. 

lets dergelijks is vast te stellen (fig. 3.3c) in de Zwammerdam 4: bij de feitelijke lengte van 34,00 m moet de 
lengte van de schuine las der centrale vlakgangen worden opgeteld, en 35,50 m is precies 120 Romeinse voet, 
een actus genaamd. Toeval? Nee: de afzonderlijke vlakplanklengtes in de bodem van boot 4 zijn wederom 
ronde aantallen pedes monetales . 

In de Zwammerdam 6 is vooralsnog slechts bij enkele planken een dergelijke maatvoering vast te stellen. 

Zijn scheepslengtes als 1 actus of 75 voet ook buiten Zwammerdam vast te stellen? De boot van Woerden 
(Haalebos , 1986) meet in reconstructie precies 29,60 m, 100 voet, als - en alleen als - de afstand voorsteven
mastvoet die precies 25 pedes monetales (7,40 m) bedraagt, (mijns inziens terecht) mag worden 
verviervoudigd . 

In de boot van Bevaix staat de mast niet op 'I, van de scheepslengte (Arnold 1980, 186). Maar ook de 
. bodemplanken zijn anders gelegd. Het is opvallend dat de afstand tussen de twee einden van de zorgvuldig aan 
beide stevens in de bodem ingepaste planken precies 60 voet, een halve actus, bedraagt, zoals is terug te 
meten in de publikatie. De eventuele betekenis hiervan zal uit nader onderzoek moeten blijken. Zie naschrift. 

Het gebruik van de pes monetalis is overigens zeer gebruikelijk in de meterij der Romeinen en der 
geromaniseerde volkeren (zie bij voorbeeld Bridger, 1984). 

Van een reeks schepen uit de klassieke oudheid is de tonnage bekend (Pomey, 1978), maar een analyse van 
planklengtes is onuitvoerbaar. Een rijnaak van het type Zwammerdam vervoerde echter geen amforae maar 
zwaar materiaal in bulk transport , of, zoals in Woerden, graan. De 1 actus boot had een laadvermogen van ca . 
100 ton, boot 2, 75 Romeinse voet lang, kon zo'n 35 ton vervoeren. Vooralsnog zijn deze maten niet te verta len 
in antieke tonnage eenheden. De keuze voor specifieke planklengtes bij de bouw van vaartuigen voor zwaar 
transport over rivieren is op z'n minst opmerkelijk - en Romeins. 

Het vaststellen van het specifiek Romeins karakter van het attribuut planklengte ondergraaft de veronderstelling 
dat dergelijke zogenaamde Keltische, Gallo-Romeinse vaartuigen in wezen schaalvergrotingen zijn van 
inheemse kleine prototypen van plankvaartuigen uit de Late Ijzertijd. Hier varen de schepen der Veneti de 
discussie binnen , die in 56 v. Chr. in de buurt van Quiberon een zeeslag leverden met de Romeinen onder 
Caesar. Ik zal nog aangeven dat Caesars beschrijving van de schepen der Veneti niet van toepassing kan zijn 
op wat wij Keltische scheepsconstructies noemen: de pre· Romeinse Keltische vaartuigen. 

Onlangs heeft Höckmann (1983) naar aanleiding van de recente scheepsvondsten van Iaat-Romeinse 
vaartuigen in Mainz de vraag gesteld : 'Keltisch ' of 'Romeins '? 

Sedert 1966 is door Marsden, en later door Ellmers (1969) het begrip Keltische scheepsbouw gecanoniseerd. 
Begripsveriijningen (De Weerd 1978, 20-21 ) hebben steeds de tyopologisch-historische hypothese onverlet 
gelaten: de plankboten in de Romeinse tijd waren 'Grössensteigerungen der Fahrzeuge unter Beibehaltung 
traditionellen Techniken ' (Ellmers 1973, 12 (36)). Volgens Ellmers (1983, 495) is het verpennen van huid en 
frame zo'n traditionele bouwmethode. De hieruit ontwikkelde, in feite karveel -gebouwde vaartuigen waren in 
hun bouw niet langer belemmerd door specifieke kenmerken van prehistorische boten (North Ferriby, Brigg), 
namelijk de belastbaarheid van het bind materiaal en de stabi liteit van de zichzelf dragende scheepshuid van 
genaaide vaartuigen (Ellmers 1983, 497) . 

Als voorloper van grote karveelgebouwde schepen uit Romeinse tijd en Middeleeuwen in onze streken ziet 
Ellmers de 28 m lange genaaide platbodem uilde 2e eeuwv. Chr. (??) bij Laibach (Ljubljana in Joegoslavië) (fig. 
3.4), die gebouwd is met 'zukunftweisende' (1983, 493) aan de scheepshuid gepende leggers: specifiek 



Keltisch, maar gevonden buiten het eigenlijke verspreidingsgebied van deze vaartuigen. Ik kom daar nog op 
terug. 

Fig. 3.4. Reconstructie van de opbouw van de boot van Laibach volgens Sa/emke (1973) 

Alle bekende zogenaamde Keltische plankboten dateren in de Romeinse tijd , Bij de feitelijke scheepsbouw zijn 
verschillendetechnieken, technologieën, gebruikt. Van belang voor beschrijving en discussie zijn met name de 
platbodemigheid, scheepsvorm, gebruik van ijzeren spijkers en patroon van bespijkering, 'én de overgangs
planken (Ellmers 1984, 155 e.v., met literatuur). 

Mijns inziens zijn de Zwammerdamse overgangsplanken aan het einde van de 1 e eeuw na Chr. een nieuw 
element in de scheepsconstructie en geen late erienis uit een ver prehistorisch verleden. 

Alvorens echter een geheel ander beeld te schetsen van de mijns inziens nieuwe platplankbodems in de 
Romeinse tijd, I;~er ik nog eenmaal terug naar Quiberon. 

Caesar beschrijft de schepen der Veneti als mei leren zeilen getuigd, met platte bodem om de ondiepten te 
kunnen bevaren, hoge stevens, zware dwarsbalken bevestigd met grote ijzeren spijkers, een stevige 
ondoordringbare eiken scheepshuid die het onmogelijk maakte de vaartuigen te rammen . Deze beschrijving is 
in feite de enige bron die we hebben voor die pre-Romeinse vaartuigen die in de nabije toekomst schaalvergroot 
zouden worden nagebouwd. 

Archeologen hebben de betreffende passage in De Bello Gallico (111: 13) altijd lout vertaald, en het staat niet bij 
voorbaat vast dat deze beschrijving ook zou kunnen slaan op de boot van Blacklriars (Mars den 1966), die twee 
eeuwen jonger is. De connectie Veneti/Blackfriars is de hoeksteen van wat wij Keltische scheepsbouw zijn gaan 
noemen. 

De kernzin luidt: transtra ex pedalibus in altitudinem trabibus, confixa clavis ferreis digiti pollicis crassitudine: de 
voet-dikke dwarsbalken waren bevestigd met ijzeren spijkers zo dik als een duim. Al le scheepsarcheologen 
vertalen transtra -- ex trabibus als dwarsbalken , leggers, en denken onmiddellijk aan Blackfriars; confixa clavis 
ferreis vertaalt men als bevestigd met ijzeren spijkers, waarbij bl ijkbaar iedere legger afzonderlijk aan de 
SCheepshuid is bevestigd. Dit is fout vertaald, Transtrum (enkelvoud) betekent dwarsbalk, op enige hoogle 
geplaalst (Engels: transom) ; het meervoud transtra betekent dek; trabs is balk, Transtra ex trabibus is dus een 
dek gebouwd uit dwarsbalken. Confixa betekent niet bevestigd, maar specifiek 'aaneengeregen'. De ijzeren 19 
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spijkers - clavi ferrei - geven aan dat de ene balk aan de volgende is bevestigd; Caesar beschrijft dus geen 
constructie benedendeks, maar specifiek het scheepsdek. Hij kon ook moeilijk door het dek heen de inhouten 
hebben waargenomen. Rammen was onmogelijk en de schepen waren te hoog om te enteren. De schepen der 
Veneti waren zwaar gebouwd, en alleen dat doet aan bij voorbeeld Blackfiars en Zwammerdam denken. Van 
Blackfriars is het dek alleen in reconstructie aan te geven (Marsden 1966, fig. 7 en 11). 

Het gebruik van ijzeren spijkers is een algemeen Mediterraan en Noord-La Têne 'attribuut' bij houtverbinding; 
het is onmogelijk daarmee een constructieve verwantschap aan Ie geven tussen scheepstypen die geen andere 
kenmerken gemeen hebben. 

Ik kom tot geen andere conclusie dan dat de pre~Romeinse inheemse prototypen in de zogenaamde Keltische 
scheepsbouw traditie in het geheel niet bestaan. De grote plankvaartuigen in de Romeinse tijd in West en 
Midden Europa (Kaartje: Höckmann 1982, 245, Abb. 7) reflecteren een nieuwe technologie die vanuit hel 
Mediterrane gebied in onze streken is binnengebracht en die een abrupt einde bewerkstelligde van alle laal
prehistorische scheepsbouwmethoden die geen antwoord konden geven op de vraag naar transportmogelijk
heden met een veelvoud van de traditionele capaciteit. Mijns inziens zijn de overgangsplanken in de 
Zwammerdamse aken bij uitstek een diagnostisch kenmerk voor de nieuwe Romeinse plankboottechnologie. 
Voorts zie ik een duidelijke constructieve verwantschap tussen Laibach en boot2 in Zwammerdam (fig. 3.5-3.6). 
Zie naschrift. 

Laibach is inderdaad een voorloper, maar in een andere context dan Elimers aangeeft; door de vindplaats is de 
boot Mediterraan, en niet inheems in Midden en West Europa. 

Niet alleen het verpennen van bodem en leggers en het gebruik van ijzeren spijkers verbinden Laibach 
(Salemke 1973) aan Zwammerdam: de leggers van Zwammerdam boot 2 zijn aan de onderkant driehoekig 
uitgekapt, en wel steeds precies boven de naden tussen de bodemplanken. Ik heb wel geschreven (De Weerd 
en Haalebos 1973, 396) dat dit diende om de planknaden makkelijk te kunnen breeuwen , maar in de andere 
pramen in Zwammerdam zijn deze onderkappingen van de leggers te vinden boven het midden van de 
bodemplanken : loggaten om het water weg te laten lopen. 

Ik zie een funcl ioneel verband tussen Laibach en Zwammerdam bool 2. In beide zijn de uitkappingen onder de 
leggers aangebracht boven de planknaden . In Laibach zijn de bodem planken genaaid: de daarvoor benodigde 
dikke streng aan naaimateriaal - met latje - had ruimte nodig op de kruising van planknaad en legger. 
Zwammerdam boot 2 laat wat dat betreft een typologisch rudiment zien. De typologische 'vorm' is identiek aan 
die in de genaaide Laibach boot maar de functie verschi lt, en is althans niet strikt aan alleen het breeuwen van 
de planknaden gebonden. Het naaien van planken is in Zwammerdam uit de mode en de interne stabiliteit van 
de nieuwe plankvaartuigen verkrijgt niet alleen door verpenning haar stijfheid, maar ook door verspijkering van 
leggers en huid. In de beide andere Zwammerdamse pramen is niet verpend maar alleen gespijkerd. Verder 
lopen de leggers in Laibach wel van wand tot wand, maar uits luitend op het vlak; door het naaien van de planken 
verkrijgt de scheepshuid voldoende stijfheid in de scheepsdwarsrichting. In Zwammerdam is deze vorm van 
dwarsverstijving verdwenen en wordt deze opgebracht door de zware leggers uit een stuk eikehout, die van 
wand tot wand zijn geplaatst over alle losgelegde vlakgangen heen die uit aan elkaar gespijkerde vlakplanken 
zijn opgebouwd, terwijl de knie- of gaffeleinden van de leggers de verbinding bodem/wand verstijven. 

Van belang is een nadere beschouwing van de overgangsplanken die zowel in Laibach als in Zwammerdam 
lijken voor te komen. Het attribuut is identiek, maar de ermee samenhangende technologie verschilt wezenlijk. 

Volgens Ellmers en anderen zijn overgangsplanken in hun diepste wezen overlangs gehalveerde boomstambo
ten of op zijn minst dito uitgeholde boomstammen. Aldus opgevat, vormen de Zwammerdamse aken - elk met 
twee drietallen overgangsplanken - een groep zeer primitieve vaartuigen, waarbij dus een samengestelde 
plankboot is ontstaan uit het verbreden van een boomstamkano. 

In een volgende typologische ontwikkelingsfase worden, in deze opvatting, de 'overgangsplanken' opgebouwd 
uit twee afzonderlijke planken. Deze als juist veronderstelde typologische reeks is echter in strijd met de 
schaarse feitelijke gegevens: North Ferriby (Ellmers 1983, 492, Abb. 8) is typologisch jonger dan 
Zwammerdam, maar uit de Bronstijd ; de een millennium jongere boot van Utrechl (Vlek, 1986) zou typologisch 
aan Zwammerdam moeten voorafgaan (Marsden 1976, 46). 

Deze typologie is dus fout. De beide bouwmethoden - overgangsplanken uit één gehoekte plank, 
respectievelijk uit twee losse planken - worden elk voor zich toegepast en vormen geen fasen in een 
ontwikkelingsreeks. 



Fig. 3.5. Reconstructie van de opbouw van de Zwammerdam 2. Spijkers en - voor zover als zodanig 
herkend - spijkerpunten in zwart; houten pennen: open rondje; van de overgangsplanken is 
de doorsnede zwart gemarkeerd. De spijkergaten in het zaathout en de spanten zijn vierkant 
voorgehakt. Tekening IPP, A.M.Numan 

Fig. 3.6. Deel van het vlak en de leggers van de Zwammerdam 2. Steeds boven de naden tussen de 
vlakgangen zijn de onderkanten van de leggers driehoekig uitgekapt. Foto IPP, F. Gijbels 

De overgangsplank met rechthoekige L-vormige dwarsdoorsnede in Zwammerdam is geen doorgezaagde 
boomstamboot, maar een oplossing voor een constructief probleem, uitgevoerd met planken en niet met het 
doorzagen van boomstamkano's of uitgeholde stammen. De grootste (in boot 4) is 22,40 m lang, en de beide 
poten van de L meten 0,85 en 0,25 m. Zelfs in gedachten kan men twee zulke planken niet terugplaatsen in een 
stam of kano, die dan overlangs zou zijn gespleten. 21 
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Het specifieke op te lossen Romeinse probleem vormt het zwaar beladen van grote voor riviertransport 
geschikte vaartuigen. Een l-vormige dwarsdoorsnede maakt overgangsplanken sleviger dan een stomp
hoekige. Bovendien zijn rechthoekige bodemlWand verbindingen gemakkelijker te vervaardigen en in te 
bouwen. De naar binnen gerichte druk van het water op de scheepswanden onder de - bij zware belading vrijwel 
mei de boorden samenvallende - waterlijn wordt opgevangen door de knie- of gaffeleinden der om en om van 
wand tot wand geplaatste leggers. Een en ander resulteert in een bool met len naaste bij verticale zijwanden. 
Deze oplossing voor een constructief probleem vinden we bij voorbeeld ook in de middeleeuwse praam van 
Falsterbo (Ellmers 1972, 104, Abb. 77). 

Het gebruik van overgangsplanken uit één stuk verhoogt ook nog eens de dwarsscheepse stijfheid van deze 
aken . Het is buitengewoon praktisch dat een zwaar beladen schip met verticale zijwanden kan aanlanden tegen 
een verticale kademuur zoals die in het Romeinse Xanten is teruggevonden (Von Petrikovi ts 1960, 99 en Tafel 
6: datering 80 A.D.!) . 

Ik ken geen scheef gehoekle overgangsplanken uit één stuk in voor- middeleeuwse karveelgebouwde 
platbodems. Zij zouden er zijn , als een opgeboeide boomstamkano, zoals de Zwammerdam 3 (De Weerd en 
Haalebos 1973, 395-396), met vlakke bodem en uitstaande zijden, in de leng Ie was gespleten. Zij zijn dat niet. 

De overgangsplank in de laibach boot is een bouwelemenl in een genaaid vaartuig : hij is ingepast als een 
smalle, slechts licht gebogen, in doorsnede stomphoekige, plank. Mediterrane genaaide boten zijn zeldzaam, 
en alleen laibach is mij uit publikatie bekend (de Italiaanse literatuur ter zake heb ik in het naschrift vermeld) . 
Waarschijnlijk was in de opvolgende 'karveel'-periode het dwarsverstijven met behulp van verpende leggers 
(met knie of gaffel) van wand tot wand alleen uitvoerbaar in vaartuigen met rechthoekige l-vormig gehaalde 
overgangsplanken, en niet met scheefhoekige. 

De overgangsplank is een plank en - met rechlhoekige dwarsdoorsnede - specifiek een Romeinse 
technologische innovatie ten Noorden van de Alpen, aangepast aan het vervoer van zware lasten over ondiep 
water. 

In onze analyse ten slotte , van enkele kenmerken van plankboten in de Romeinse tijd, zijn 'shell first' en 'frame 
first' geen hoofdkenmerken van verschillen in bouwtradities; de verschillen in de betreffende bouwmethoden 
worden wellicht bepaald door het vervangen van genaaide plankboten van het type laibach door vaartuigen 
van het type Zwammerdam en verwante vormen, waarin de karveel gelegde vlakdelen en de wanden worden 
bijeengehouden door een stelsel van leggers die van wand tot wand geplaatst zijn, aan de bodem bevestigd met 
houten pennen, die al spoedig zouden worden vervangen door ijzeren spijkers. De situatie is echter 
ingewikkelder: in elk geval zijn delen van de wand van de Zwammerdam-6 geprefabriceerd en daarnà met de 
leggers verbonden doorverspijkering. Het probleem shell firsVframe first in Zwammerdam is nog niet opgelost. 
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Naschrift (maart 1986) 

a. In Bevaix (Arnold 1980, 186-187, fig. B) zijn de leggers in twee opeenvolgende bouwfasen geplaatst en ligt 
het mastspoor op 1/4 van de afstand tussen de buitenzijden van de voorste en de achterste legger van het 
eerst geplaatste systeem. Wellicht moet in Zwammerdam de afstand voorsteven-mastvoel niet worden 
vastgesteld als 1/4 van de scheepslengte, maar als 1/4 van de afstand tussen (de buitenzijden van de) 
voorste en achterste 'legger'. In Zwammerdam valt deze samen met de scheepslengte. 

b. Bonino (1984, 203 e.v.; 1985, 89-94) beschrijft enkele suti les naves: mèt laibach een door hun bouw voor 
het bevaren van ondiepten geschikte Noord-Adriatische groep genaaide vaartuigen. Het meest volledig is de 
uit de eerste eeuw voor of na Chr. daterende genaaide platbodem uit Comacchio. In de boten te Cervia (ca. 
4e- 6e eeuw AD) en Pomposa -Borgia Capri le (elfde eeuw AD) is het frame van leggers en spanten identiek 
met laibach en zijn de uitkappingen onder de leggers precies zo uitgevoerd als in de Zwammerdam 2 
(Boni na 1984, fig . 7 ~ 1985, fig. 7.4), terwij l de leggers in laibach rech thoekig zijn uitgekapt. 

Bonino, M., 1984 

Bonino, M., 1985 

La tecnica costruttiva navala romana: esempi e tipi delJ'Halia settentrionale. In: 
Plinio, i suoi luoghi, il suo tempo, 187-226. Coma. 

Sewn boals in !taly: suti les naves and barche cucite. In : S. McGrail and Eric 
Kentley (eds.), Sewn Plank Boats, Archaeological and Ethnographic papers 
based on those presented to a conference at Greenwich in November, 1984. 
BAR International Series 276, 87-104. 23 





4. Een Romeins schip te Woerden 

J.K. Haalebas 

Sinds 1975 zijn archeologen van de Nijmeegse universileit werkzaam in Woerden . Hun onderzoek richt zich op 
een fort dat daar in de Romeinse tijd moet hebben gestaan en dat met het op de Tabuia Peulingeriana vermelde 
"Lau ri" (Laurium of Laurum) geïndentificeerd kan worden . Als bezetting heeft hier vanaf de Flavische tijd tot 
omstreeks 200 of nog later de cohors XV voluntariorum (civium Romanorum pia lidelis) gelegen. De oudste 
vondsten dateren uit het midden van de 1 e eeuw na Chr. en mogen in verband worden gebracht met de 
reorganisatie van de grens van Germania Inferior in de jaren na 47 na Chr. 

Van het castellum zelf is zo goed als niets gevonden. Van de andere overblijfselen zijn hier vooral de kaden van 
belang die in 1978 en 1980 konden worden opgegraven ten noorden van de Petruskerk, op het terrein van het 
voormalige St.-Jozefpensionaat en op het kerkhof. Deze waren gelegen langs een in de Romeinse tijd dicht 
geraakte bedding van de Rijn . In deze Romeinse oeverversterkingen kunnen zes fasen worden onderscheiden. 
De oudste kade, uit het midden van de 1 e eeuw, was nog net op de zandige oeverwal van de Rijn gelegen. In de 
volgende fasen is de oever telkens opgeschoven totdat de in de 3e eeuw gebouwde zesde kade ongeveer 40 m 
verwijderd was van de eerste. Na de aanleg van de laatste kade is de rivier snel dichtgeslibd . Een van de palen 
die bovenin de verlande bedding waren ingeramd, leverde door middel van een 14C-analyse een datering op 
van 1650 ± 40 BP (GrN-12049) , wat na calibratie zou neerkomen op 340-420 na Chr. Een iets vroegere datering 
is echter niet geheel uit te sluiten . 

Op maandag 13 maart 1978 werd op ca. 1,25 - NAP een plank met spijkers aangetroffen, die in de loop van de 
volgende dagen deel bleek uit te maken van een schip. Dit was schuin weggezonken tegen de ter plaatse zeer 
zandige oever, onder een hoek van 35°. Daaroverheen is een dik pakket klei afgezet en na enige tijd zijn hierin 
de palen van de jongste kade geramd. Deze hebben geen stand gehouden en zijn grotendeels scheefgezakt of 
geheel omgeklapt. Enkele palen waren geslagen tot op de bodem van het schip, een of twee dwars door het 
boord. 

Het in de omgeving van de boot gevonden aardewerk is in het algemeen betrekkelijk laat. Onder de bodem zijn 
in de oever onder andere scherven aangetroffen van met reliëf versierde terra sigillata uit Trier, van borden 
Dragendorff 32 en Ludowici Sa (een jongere variant van Drag. 31) , van ruwwandige kommen Stuart 211 en van 
wrijfschalen met verticale rand. Het is dus niet aannemelijk dat het schip is gezonken voor het laatste kwart van 
de 2e eeuw. Het kan echter veel eerder gebouwd zijn. Houten schepen kunnen langer dan een mensenleven 
meegaan en het Woerdense vaartuig is op tal van plaatsen grondig gerepareerd. Uit dendrochronologische 
onderzoekingen (Mechthild Neyses, Rheinisches Landesmuseum Trier) blijkt dat het hout voor het Woerdense 
schip na het jaar 169 na Chr. is gekapt. 

Van de boot kon een stuk ter lengte van bijna 1 0 m worden opgegraven, voldoende om een en ander in verband 
te kunnen brengen met de grote schepen uit Zwammerdam (fig. 4.1). De afstand tussen de achterzijde van de 
mastbank en de uiterste punt van de voorsteven heeft 7,50 m ( ~ 25 pedes monetales) bedragen; daaruit mag 
men naar analogie van de Zwammerdamse schepen misschien afleiden dat de boot 100 voet (29,6 m) lang is 
geweest. Het niet opgegraven gedeelte ligt buiten het opgravingsterrein, onder het marktplein voor het 
arsenaal. De breedte was 3 m (10 voet) bij de mastbank en 2,40 m (8 voet) bij het begin van de punt. De 
onregelmatig brede planken van de bodem werden bijeen gehouden door paren van L-vormige spanten. Van de 
zijden was alleen het hoogst gelegen, rechter boord goed bereikbaar. Dit bestond uit een in doorsnede L
vormige plank (kim) met een hoek van 900 op de overgang van de bodem naar de zijkant, en uit twee overnaads 
daarop geplaatste planken (fig . 4.2) . In de bovenste hiervan bleken spijkers te zijn geslagen ; dit wijst er 
waarschijnlijk op dat daarop nog een houten rand heeft gelegen. Aan de binnenzijde van het boord was op halve 
hoogte een plank (weger) tegen de spanten bevestigd . Op verscheidene plaatsen is geconstateerd dat 
daarover een bekleding is aangebracht van dun hout of wagenschot. 

Ook de mastvoet is nog aangetroffen . Deze bestond uit een extra breed spant met in het midden een 
rechthoekig blok, en was geheel uit één stuk hout gekapt. In het blok bevond zich een rechthoekig gat voor de 
mast, dat aan de achterzijde afgesloten kon worden door een balk, die door ijzeren beugels op zijn plaats werd 
gehouden. 

Onder en achter de mastbank was zorg gedragen voor een onderkomen voor de bemanning. LJaar was een 
vierkante haard gemaakt en aan de voorzijde van de mastbank was een kastje getimmerd. Het ziet er naar uit 
dat men het geheel heeft kunnen overdekken ; op ca. 1,25 m achter de mastbank waren tegen de binnenzijde 
van de boorden twee blokken met zwaluwstaartvormige inkepingen aangebracht, waarin kennelijk dwars over 
het schip een balk kon worden gelegd. Bij de haard en de mastvoet zijn enige vondsten gedaan die tot de 
scheepsinventaris behoren: enkele paren schoenen, een wrijfschaal en vier terra nigra-achtige potten van in het 
gebied van de Beneden-Rijn min of meer uitzonderlijke vormen die afkomstig kunnen zijn uit het westen van het 
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tegenwoordige België. De vloer was bedekt met een dikke laag plantaardig materiaal. Uit de pollenanalyse (H . 
Teunissen-Van Oorschot, afdeling biogeologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen) en de bestudering 
van de zaden (J .P. Pais, Instituut voor Pre- en Protohistorie, Amsterdam) is gebleken dat deze laag voor het 
grootste gedeelte bestaat uit resten van de lading van het schip, een soort tarwe, mogelijk spelt. Verder zijn er 
zaden aangetroffen van een aantal akker-onkruiden en van de kruidvlier (Sambucus ebulus). Van de onkruiden 
dient hier speciaal de straalscherm (Orlaya grandiflora) te worden vermeld, die op krijt of löss heeft gegroeid en 
dus waarschijn lijk afkomstig is uit een streek ten zuiden van de lijn Sittard-Gent. Vooral voorin het schip zijn 
bovendien nog talrijke hazelnoten te voorschijn gekomen. 

In de richting van de achtersteven kon verder slechts een klein stuk worden opgegraven. Daar was juist nog te 
zien dat over de spanten in het midden van het schip een houten vloer is getegd. die bij het vervoer van los graan 
noodzakelijk was om de lading droog te houden. 

''\" . .. . .. ~ '" " . " :''';'=S-';.'~ .. ./ '" ====~ .. -.. -. -. .. .------.,~ ........... . 
~, . . ~~.~~ '. , ~ . . · :.':~·_~; · :_.~?'"5~'.J./ 

1\ 

~M" • • • •••• :" " .. .... ____ _ -----'''''"='---' •........ ' ." .... M • ••• • ••• ;' ••• • • " .... ,~~ _____ -

········· .. \ ..... H' 

D 

E A c 

~~ 

. . \~ '~ 
. \ 

\ 

Fig. 4. 1. Woerden 1978. Bovenaanzicht, lengtedoorsnede en zij- aanzicht van het onder de laatste 
Romeinse kade gevonden schip. Schaa/ l:60. Tekening E.J. Ponten 
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Woerden 1978. Dwarsdoorsneden van het onder de laatste Romeinse kade gevonden schip, 
vgl. fig. 4.1. 

Gereconstrueerde dwarsdoorsneden zijn met kleine letter aangegeven; ongewijzigde 
doorsneden, die de situatie tijdens de opgraving weergeven, met hoofdletters. Schaal 1 :60. 
Tek. E.J. Ponten. 

De meest opmerkelijke aanvulling van onze kennis van de scheepsbouw in de Romeinse tijd biedt de punt van 
het Woerdense vaartuig. Deze is uit één stuk hout gehakt en heeh op korte brede planken gerust, die tegen het 
uiteinde van de bodemplanken waren gelegd. De verbinding met de bodem is tot stand gebracht met behulp van 
dunne stukken wagenschot, die tegen de onderkant zijn gespijkerd. Deze constructie moet voldoende sterk zijn 
geweest doordat de onderzijden van de boorden (kimhouten) doorliepen tot in de punt. Aan de buitenkant 
werden de onderdelen van de punt bijeengehouden door een kruis van ijzeren banden en spijkers. Voorts was 
daar een versiering aangebracht in de vorm van enkele horizontale groeven vlak onder de uiterste punt van de 
voorsteven. 27 
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In vergelijking met eerder in Nederland gevonden schepen uit de Romeinse tijd valt de aak uit Woerden op door 
een groot aantal details, de zo juist beschreven punt, het onderkomen voor de bemanning en de beplanking van 
de bodem en de zijkanten. Bovendien vormen het restant van de lading en de inventaris een kostbare 
aanwijzing voor de handelsrelaties die er in de 2e en 3e eeuw bestonden tussen het Belgische gebied en de 
streken langs de Rijn. Dat graan hierbij een belangrijk produkt is geweest mag verder ook blijken uit het altaar 
(GIL 13, 8725 ~ ER 11 , 134, 191) dat de graanhandelaar (negotiator Irumentarius) M. Liberius Victor uit de 
civitas van de Nervii (cives Nervius) met als hoofdplaats het tegenwoordige Bavai in Noord-Frankrijk heen 
opgericht voor de Matres Mopates in de stad Ulpia Noviomagus (Nijmegen). 

Fig. 4.3. Woerden 1978. Mastbank van het onder de laatste Romeinse kade aangetroffen schip, vgl. 
fig . 4.2.: A-B. Schaal l :60. Tek. E.J. Ponten. 

Literatuur 

Bogaers, J.E. en 
J.K. Haalebos, 1983 

Haalebos, J.K., 1985 

Op zoek naar een castel lum in Woerden. 
Spiegel Historiael 18.6, 302-309. 

Ausgrabungen in Woerden (1975-1980). In : Akten des 13. Internationalen 
Limeskongresses. Aaien 1983 (ter perse). 



5. Constructieverschillen in Romeinse platbodems 

L. Th. Lehmann 

In onze dagen verwachten wij van de scheepsbouw in hout, die eigenlijk een luxe is geworden, orde en 
symmetrie tot in details; enige eeuwen van handboeken en vele hervonden wrakken lonen ons, dat deze pre· 
occupalie niet nieuw is. Maar hel kan anders, al zal om zuiver praktische redenen de uiterlijke vorm van een 
vaartuig de symmetrie altijd benaderen. 

Een merkwaardig voorbeeld zijn de platboomde, met enig voorbehoud sleven loze vaartuigen uil de Romeinse 
lijd, gevonden in rivieren van West Europa. 

In de lijd dat onze lijst opgesleld werd, waren er van deze schepen 10 onmiskenbare voorbeelden gevonden, 2 
in Zwilserland , 2 in België en 6 in Nederland. Toen de optelling gemaakt was, vond men in Mainz in Duilsland 11 
Romeinse rivierschepen tegelijk, waarbij 2 slevenloze platbodems waren. Van deze zijn echler helaas nog geen 
details gepubliceerd. Zodat ze in deze verhandeling nog geen rol kunnen spelen . 

Een algemene kwalificalie van deze schepen is, dat ze gebouwd zijn volgens het principe van de 'split dugout', 
de gespleten boomstamkano. Men zou beier kunnen zeggen schepen mei een voorgevormde kim, of liever 
twee voorgevormde kimmen, al dan niel uit één boomslam gehaald. De vorm van hel schip wordt hierdoor maar 
gedeeltelijk bepaald. 

De voorgevormde kimmen zullen wij 'iles' noemen, omdal het de enige korte aanduiding is die wij ervoor 
kennen. Zij koml van de schippers van de Adour in Z. Frankrijk en werd gepubliceerd door Jean Beaudouin 
(1970). Een ile kan een hele zijde van het schip vormen zoals het geval is bij het schip van Drulen en één van die 
in Pommeroeul (Hulst en Lehmann, 1974; De Boe en Hubert, 1977). De ile kan hoekig en afgerond zijn, het 
laalste is hel meest zichtbaar bij het schip van Drulen. Een gang boven de ile kan daar zowel overnaads als 
karveelsgewijs opgezet worden en beide komen voor. 

Hel meeslopvallende aan een schip is natuurlijk de vorm. De meesl voorkomende is de moderne aakvorm, 
waarbij de zijden parallel zijn, maar mees lal bij de heve iels naar het midden toe lopen. Deze vorm is tot in onze 
dagen volgehouden , wordt nu gemaakt in ijzer en voert zowel in Amsterdam als in New York het stadsvuil weg. 
Een tweede vorm is meer problematisch, ten eerste omdat de twee wrakken, waarvan men kan vermoeden, dal 
de schepen waarvan ze deel uitgemaakt hebben deze vorm hadden, incompleet zijn. Het zijn die van Woerden 
en van Drulen (Bogaers en Haalebos, 1979; Hulsl en Lehmann, 1974). De iles liepen daar vanaf hel bewaarde 
eind recht , maar niet parallel, de afstand lussen ze werd groler. Men kan dan een wigvormige bodem 
verwachlen en daarvan zijn uil lalere lijden voorbeelden, voornamelijk de Duilse 'oberländers' vrij grote 
Rijnschepen. Reële voorbeelden van deze vorm zijn de kleine bool gevonden in Krefeld (Ellmers 1976,47) en 
de ie Is grotere van Meinerswijk (Reinders et al. , 1983). 

Het moel echler gezegd, dal de boot uit Woerden zo buitenissig is, dat van het nog ontbrekende deel , vrijwel 
zeker hel achterschip, van alles is Ie verwachlen. En in hel verspreide hout dal de aannemer gemaakt had van 
ongeveer een derde van het schip van Druten, vond de ontdekker, de heer P. van Dinteren, iets wat zeer veel op 
een steven zonder sponningen leek, zodal de Iheoretische mogelijkheid bestond, dat de Drutenbool niet lot de 
steven loze platbodems hoorde (Lehmann 1978, fig. 8). Bij de eerste gedachle leek zo een zeer onwaarschijnlijk 
schip Ie ontstaan, maar een dik Duilstalig boek toonde aan, dal schepen geconstrueerd volgens dit principe op 
de Donau gevaren hebben (Nemeklowsky 1952-1968, 11; fig. 29) en 'Steckplätlen' werden genoemd. 

De derde vorm is vertrouwder, de afgeknotte spoelvorm, in deze categorie vertegenwoordigd door de twee 
schepen van hel meer van Neuchätel (Arnold , 1974; Weidmann, 1974), en daarvoor en daarna vertoond door 
vele andere vaartuigen. 

Door deze vormen heen loopl de construclie van de bodem. De heve kan gevormd zijn door het omhoog buigen 
van de bodem planken of door het aanzetlen van hellende planken, op verschillende manieren. De nette, rechte 
planken worden vertoond door de drie grole schepen van Zwammerdam (De Weerd, 1978). Zo zijn wij het 
gewend, maar er is een bijzondere mogelijkheid juist bij de schepen in deze tijd. Sommige bodems zijn 
samengesteld uil stukken houl waarvan alleen de dikte constanl is. PI alen hout veel breder dan men gewend is 
zonder evenwijdige zijden sluilen aan op kleine onregelmatige fragmenten. Het breeuwen moet moeilijk zijn 
geweest. Waarom is dit? 

Men zou kunnen denken, dal er een tekort aan hout was in die dagen, toen de Galliërs in hun onderlinge 
oorlogen en hun verzet legen de Romeinen zoveel Muri Gallici opgericht hadden, met hele wouden erin en vele 
tonnen grote spijkers, voor hel smeden waarvan ook weer veel hout verbrand is. Daartegen spreekt dal 
sommige van deze bodemdelen zo breed zijn , dal althans de eiken volop tijd hadden om te groeien. Volgens de 
heer J. Kalis van het palaeobotanisch inslituut wijzen pollendiamgrammen uit deze tijd niel op een teruggang 29 
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van eiken, en eikehout was verreweg het voornaamste hout in de constructie van deze schepen. 

Er zijn geen aanwijzingen, dat deze mozaiekbodems op een oude traditie berus«en. Dat betekent echter niets 
gezien de schaarsheid aan wrakken. Wel zijn er bewijzen , dat in het praehistorische Europa schepen gebouwd 
zijn, verwant aan deze, die op regelmatige en symmetrische manier in elkaar gezet zijn. De oudste zijn de North 
Ferriby boten uit de bronstijd (Wright, 1976). Iets minder grondig gedocumenteerd is de ijzertijd aak uit Ljubljana 
(Salemke, 1973), maar ook ziet men hier regelmatige rechte planken. Hierbij bedenke men wel dat het toen ging 
om genaaide schepen en dat naaien om hoeken nog moeilijker is dan breeuwen om hoeken. 

Het is heel wel mogelijk, dat de mozaiekbodem een handig bedenksel was van iemand die, redenerend dat de 
opgave was een plat plankier te maken door planken aan brede rechte wrangen vast te spijkeren, besloot dat 
het er, behalve wat belreft de omtrek, niet opaan kwam of de planken recht en netjes waren, en dat men zo nog 
hout besparen kon ook. Een ordelijk schip kon dan een kwestie van perfectionisme en/of welstand zijn. 

Wij zetten ten slotte de voornaamste kenmerken van de gevonden platbodems in een grafiek (fig. 5.1). Hierbij 
zal men merken dat alleen de twee SChepen van het meer van Neuchätel in alle eigenaardigheden overeen
komen . Een verklaring hiervoor ligt misschien voorde hand. De andere schepen zijn in of bij rivieren gevonden, 
waarbij een zeer lange, de Rijn, zij kunnen , omdat eiken overal groeien in Europa, op vele punten gebouwd zijn 
en individuele, maar ook lokale variaties vertonen. Van een meerschip kan men zich voorstellen dat het overal 
langs de oever bijna eender gebouwd wordt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

.J J j 11 j III III 0 D 0 '-' '-../ .J 
Bévaix • • • • 

Zwitserland 
Yverdon • • • • 
Pommeroeu l 1 • • • • Belgie 
Pommeroeul 2 • • 
Kap el-Avezaath • • • 
Zwammerdam 2 • • • • 
Zwammerdam 4 • • • • 

Nederland 
Zwammerdam 6 • • • • 
Druten • • • • 
Woerden • • • • 

Fig. 5.1 . Verschillen in constructie en vorm bij Romeinse platbodems. 
1. Heve van gebogen bodemplanken 
2. Heve van aangezette planken 
3. /Ie hele zijde 
4. /Ie + 1 gang, karveelsgewijs 
5. /Ie + 1 gang, overnaads 
6. /Ie + 2 gangen, overnaads 
7. /Ie + 1 gang karveelsgewijs, + 1 gang overnaads 
8. Regelmatige bodem 
9. Mozaïekbodem 

10. Aakvorm 
11 . Wigvorm 
12. Afgeknotte spoelvorm 
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6. Scheepsbouwkundige normen in de Romeinse tijd 

Rink van Fucht 

Het onderzoek naar scheepsbouwkundige normen in de Romeinse tijd had tot doel te komen tot een 
vergelijkende studie van schepen uit de Romeinse tijd . Daartoe werden 62 vaartuigen onderzocht uit de periode 
eind 4e eeuw v. Chr. tot begin Se eeuw na Chr., opgegraven in het Mediterrane (40 exemplaren) en het 
Transalpine gebied (22 exemplaren) . In de meeste gevallen bleef het onderzoek beperkt tot de gepubliceerde 
gegevens. 

De methode omvatte een uitsplitsing naar tonnages, vormen en structuren, waarbij per scheepskarakteristiek is 
gezocht naar normen in de vorm van gemiddelden en groeperingen en daarnaast naar de afwijkingen. De 
analyse vond in grote lijnen plaats op de wijze waarop het Museum voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven 
haar opgravingen publiceert. Deze beschrijvingsmethode is uitgebreid en aangepast aan de Romeinse situatie. 
In een beknoptere vorm werden vervolgens de karakteristieken schematisch verwerkt. Het materiaal bleek 
echter ongelijk verdeeld naar periode, functiegenre en ladingsoort. Alleen de Mediterrane kustvaart (22 
exemplaren) en de Transalpine binnenvaart (20 exemplaren) lijken een redelijk representatief beeld te geven. 
De conclusies welke andere terreinen beslaan kunnen dan ook niet anders dan van zeer voorlopige aard zijn . 
Qua tijd zijn de 3e en 2e eeuw v. Chr. en de 3e eeuw na Chr. minder goed vertegenwoordigd. De Se en 6e eeuw 
na Chr. vertonen zelfs een grote lacune. 

Gezien het korte bestek zal ik hier slechts enige resullaten op structureel gebied beschrijven. Enige hypothesen 
dienden als uitgangspunt: 

Allereerst ga ik er vanuit dat bij spant· en klampafstanden in de Oudheid hartafstanden werden gehanteerd. Met 
klampen worden de houten dwarsverbindingen bedoeld tussen de gangen onderling, ingelaten in gleuven in de 
zijkanten van de gangen ("mortices and tenons"). 

Ten tweede volg ik J. de Waele (t 984a) door er vanuit te gaan, dat de moduul van het ontwerp de voet was, en 
de variatie van modulen een soortgelijk gebied bestreek als in de Grieks klassieke tijd , namelijk 29,2 à 34,8 cm. 

Ten derde veronderstel ik bouwkundige relaties tussen de romplengte en de huiddikte, evenals lussen de 
romplengte en de kieldoorsnede, en tussen de rompbreedte en de gemiddelde spantdoorsnede. Door de lengte 
of breedte te delen door de bijbehorende huiddikte, kieldoorsnede en spantdoorsnede ontstaan sterktematen , 
die in relatie staan tot de maat welke de bouwer in de Oudheid hanteerde bij het ontwerp en waardoor hij zijn 
rompafmetingen deelde om de benodigde huiddikte en doorsnedes te verkrijgen van kiel en spanten . De 
doorsnedematen, uitgedrukt in centimeters rompafmeting per vierkante centimeter doorsnede, groeperen zich 
rond bepaalde getallen (2,5 - 22 cm/cm') . Deze getallen vinden we terug bij de overeenkomstige 
variatiegebieden van de hartafstanden van de spanten (15 - 99 cm) en van de klampen (8 - 25 cm) . 

Ten vierde ga ik er vanuit dat de oorspronkelijke maten waren uitgedrukt in eenvoudige breuken van een 
voetmoduul. Waar mogelijk is dan ook getracht de maten uitgedrukt in cm/cm' om te zetten in voeVduim' of voel! 
vinger'. 

Wanneer we de sterkte maten onderverdelen naar functiegenre en periode en vervolgens zoeken naar 
gemiddelden en groeperingen, dan resulteren uiteindelijk diverse structuurmodellen, die een zekere gelijkenis 
moeten vertonen met hetgeen de ontwerper in de Oudheid in zijn hoofd had om hierop al naar gelang de situatie 
te kunnen variëren (zie fig . 6.1). 

Ter begrenzing van de functiegenres kustvaart en grote vaart is gekozen voor een tonnage van de grote vaart 
van ongeveer 80 Ion draagvermogen en meer, en verder voor een gemiddelde lengte/holle verhouding van ca. 
B voor de kustvaart en ca. 6,5 voor de grote vaart. De tonnagegrens is gekozen op grond van annona-prîvileges 
verleend in de vroege Keizertijd voor schepen vanaf een laadvermogen van 10.000 modii graan, 
overeenkomend met ca. 90 ml, en verder op grond van een verdeling van de haven van Thasos in de 3e eeuw v. 
Chr. voor schepen vanaf 3000 talent, overeenkomend met 78 ton (Wallinga, 1978). Dat betekent dat de grens 
zal hebben gelegen bij schepen met een lengte van ongeveer 20 à 21 m. 

In de Republikeinse tijd verkreeg de scheepsbouwer de norm van zijn benodigde huiddikte voor de grote vaart 
door de romplengte te delen door een verhoudingsgelal400. De benodigde kieldoorsnede verkreeg hij door de 
lengte (uitgedrukt in voet) te delen door een kie lmaat van 1 voeV uncia'. De spantdoorsnede werd verkregen 
door de breedte (in voet) te delen door een spantmaat van eveneens 1 voeVuncia'. In dit model is uitgegaan van 
het unciale stelsel, dus van een 12-deling van de voetmoduul, en verder van een kleine, "Romeins-Ionische" 
moduul van 29,2 - 30 cm. De lengte of breedte in voet gaf dus direct de benodigde doorsnedemaat in uncia" 

De meest voorkomende spanthartafstand was 5/6 voet en de klamphartaf stand 1/3 voet. 
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Bij de kustvaart werd alleen een zwakkere kiel maat van 3/2 voetJuncia" gebruikt en waren de overige normen 
gelijk aan die van de grote vaart. 

In de Keizertijd werd de klampafsland bij alle genres groler tot 2/3 voet, wat bij de grote vaart direct werd 
gecompenseerd door een zwaardere spantmaat van 3/4 voetluncia"'. Dil laatste werd mogelijk pas in de lale 
Keizertijd nagevolgd bij de kustvaart. 

Met inbegrip van van een slecht vertegenwoordigde Mediterrane binnenvaart varieerden de normen van de 
structuurmaten tussen 1/3 en 3 voetluncia2

. Op grond van de normen is onderscheid mogelijk naar een 
Romeinse traditie , variërend tussen 1/2 en 3 voetJuncia2

, en een Transalpine traditie (mogelijk Keltisch) , 
variërend tussen 1/3 en 11 /10 voetJuncia2

. 

Er kan worden gesteld, dat de Transalpine kustvaart en de praam wat betreft structuurmaten behoren tot één 
traditie en waarschijnlijk zijn te beschouwen als inheems Kelt isch, wanneer we althans Ellmers (1971, 75- 76) 
vergelijking van "Blackfriars" met de "Veneti"-schepen als juist aannemen. 

In deze Transalpine traditie werd de huiddikte verkregen door de lengte te delen door ca . 340, en de 
spantdoorsnede door de breedte te delen door 1/3 voetluncia' . De spanthartafsland was in het algemeen 2 voet. 

Het vergelijkbare Mediterrane binnenvaartmodel is nogal twijfelachtig. De meest waarsch ijn lijke normmaten 
zijn de volgende: een huidmaat van ca. 330, een kielmaat van 3 voetluncia2 , een spantmaat van 1 voet! uncia~, 

een spanthartafstand van 1 voet en een klamphartafstand van 1/2 voet. 

Mogelijkheden tot dateren zijn er met name op grond van afwijkingen van de structuurnormen. Zo is het mogelijk 
om het "Golo"-schip (Baseh , 1973), opgegraven in 1777 op Corsica, op grond van de zware spantmaat van 1/2 
voetluncia' en de wat grotere klamphartafstand van 5/6 voet, globaal te dateren in de 4e eeuw na Chr. Het betrol 
waarschijnlijk een zeiljacht met een lengte van 14 m over de stevens, een breedte van 2,6 m en een holte van 
1,05 m. Het draagvermogen zal zo 'n 7,5 ton zijn geweest. 

Het belangrijkste resultaat is echter de mogelijkheid om zowel de scheepslengte als -breedte nauwkeuriger Ie 
~construeren. Daartoe moeten 4 zaken bekend zijn: 

Ten eerste moet een globale schatting van de lengte en breedte mogelijk zijn . Wat de lengte betrett kan dit 
eventueel geschieden via de norm maten van huid en kiel. De breedte is meestal het best te reconstrueren, daar 
bij de meeste schepen ten gevolge van de slagzij één zijde tot, of net voorbij, de kim bewaard is gebleven. Als 
het grootspant niet is te reconstrueren , kan mogelijk een gemiddelde lengte/breedte verhoud ing van 3,5 een 
uitkomst bieden in samenhang met de normmaat van de gemiddelde spantdoorsnede. 

Ten tweede moet de gehanteerde voetmoduul zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald via de meest 
nauwkeurige maten in het schip. En dat is in de eerste plaats de gemiddelde klamphartafstand (meestal 1/3, 1/2 
of 2/3 voet) . In de tweede plaats is dat de gemiddelde spanthartafstand (meestal 5/6 voet) . 

Ten derde moeten de kieldoorsnede en de gemiddelde spantdoorsnede vrij precies bekend zijn om vervolgens 
de slerktematen van kiel en spant uit Ie kunnen rekenen, uitgedrukt in cm/cm 2, Deze maten kunnen dan worden 
algerond op breuken uitgedrukt in voet/cm' en via een terugkoppeling van de moduulmaat kunnen ten slotte de 
hoofdafmetingen van de romp worden berekend. Daarbij kan echter een afwijking van tientallen centimeters 
optreden ten gevolge van de onnauwkeurige afronding , daar voet en cm2 in de breuk niel op elkaar zijn 
afgestemd. Daartoe is een bepaling van de oorspronkelijke breuk nodig. 

Ten vierde kan de oorspronkelijk ontworpen lengte en breedte alleen nauwkeurig worden berekend als de 
moduulonderverdeling en daarmee dus de oorpronkelijke maat kan worden bepaald. Dit blijkt in ieder geval 
mogelijk bij 18 schepen. 

Er werden twee onderverdelingen van de voet toegepast in de Romeinse tijd, de 16-deling en 12-deling. De 16-
deling van het daktylische of digitale systeem (de "vinger") zou van Griekse oorsprong zijn en bij voorkeur 
worden gebruikt bij respresentatieve bouw (KneIl1984, 33-37) en in de meeste streken van Italië (Zimmer 1984, 
270) . Van de 12-deling, het unciale systeem (de "duim"), is nog niet goed bekend in welke mate het werd 
toegepast. Afbeeldingen tonen meestal een 16-deling, maar metalen meetlatten vertonen een combinatie van 
beide systemen (Zimmer 1984, 270). Wellicht werd de uncia vaker gebruikt dan de afbeeldingen suggereren . 
Wat schepen betreft lijkt het digitale systeem het meest voor te komen in de 3e en 2e eeuw v. Chr., terwijl het 
unciale systeem duidelijk overheerst in de 1 e eeuw v. Chr en de Keizertijd . Van de 18 schepen zijn er dan ook 
13 terug te voeren op het unciale systeem. 



Het digitale systeem kan worden gedentificeerd bij Kyrenia, Marsala en Chrétienne C uit de 3e en 2e eeuw v. 
Chr. en bij Nemi 1 en 2 uit de vroege Keizertijd. alle met betrekking tot middelgrote voetmodulen van 32,6 - 33 
cm. 

Het unciale systeem vinden we bij Mahdia, Madrague de Giens, Palamos, Cap del Vo l en Fiumicino 1 uit de 1 e 
eeuw v. Chr. en verder bij Vechten, Fiumicino 6 en 7, Procchio, County Hall, Gala, Yassi Ada Romeins en Port 
Vendres 1 uit de Keizertijd . De uncia kwam meestal voor bij kleine modulen van 29,2-29,6 cm, maar ook wel bij 
enkele middelgrote modulen van 32,6 -33 cm. Het bepalen van de moduulonderverdeling werd gedaan door de 
doorsnedematen om te rekenen in beide systemen, uitgedrukt in voet! uncia2 en voet/digitus2 , waarna werd 
gekozen voor het systeem waarbij de meest heldere breuken van maten ontstonden en de geringste afwijkingen 
van de bekende afmetingen en/of doorsnedes. 

Via deze oorspronkelijk gehanteerde kiel- en spantmaat en de moduul werden vervolgens nauwkeurig de 
romplengte en -breedte berekend, waarbij nog een controle plaats vond door middel van de waarschijnlijkheid 
van ontstane rompverhoudingen . De methode is in wezen gecompliceerder dan hierboven weergegeven , daar 
er een voortdurende terugkoppeling en afstemming op andere maten plaats vindt, maar het geeft wel de 
essentie weer. 

Ter verduidelijking van de reconstructiemethode geef ik hieronder een praktijkvoorbeeld van een dergelijke 
berekening, zoals uitgevoerd bij het "Vechtenschip". 

Dit vaartuig werd in 1892/93 opgegraven door Muller (1895) en was gelegen in de Romeinse rivierbedding voor 
het castellum Vechten. Wat datering betreft lijkt de 1 e eeuw na Chr. het meest waarschijn lijk op grond van de 
stratigrafie. Het vaartuig lag in een diepe bedding ongeveer 4 m onder het niveau van het Augusteïsche 
castellum, terwij l volgens Van Tent (1973,128-129) deze bedding in de loop van de 2e eeuw na Chr. geheel 
dichtslibde. 

Het vaartuig kan verder in het kort worden getypeerd als een roeiboot van Mediterraan karakter wat betreft 
vorm, structuur en keuze van materiaal. Het zal een draagvermogen van ongeveer 10 ton hebben gehad en een 
lengte/holte verhouding van 8,4. Daardoor moet het in staat zijn geweest om als een kleine kustvaarder te 
functioneren. Het was een vrij slanke boot met een lengte/breedte verhouding van 4,2 en vertoonde verder 
symmetrische, licht gebogen, sterk vallende stevens en een gerond grootspant. De kiel was hoger dan breed, 
maar binnenhuids geplaatst. Dat de kiel niet buiten de huid uitstak zou een unieke aanpassing aan het 
waddengebied kunnen zijn geweest. 

De reconstructiemethode verloopt als volgt: Ten eerste levert Muller reeds een globale schatting van de 
hoofdafmetingen. Het zou gaan om een lengte van 12 m, een breedte van 3 m (Muller 1985, 134) en een holte 
van 1,5 m (Muller 1895, 160). 

Ten tweede kan de voetmoduul worden bepaald op grond van de spanthartafstand van ongeveer 30 cm, 
overeenkomend met 1 voet. De klamphartafstand van gemiddeld 14,8 cm, overeenkomend met 1/2 voet, wijst 
verder duidelijk in de richting van een Romeinse voet van 29,6 cm (De Waele, 1984b). 

Ten derde moeten de sterktematen worden berekend op grond van de doorsnedes en de hoofdafmetingen. De 
romplengte van 1200 cm gedeeld door de kieldoorsnede van 8,5 x 10 = 85 cm' geeft een kielmaat van 14,1 cm/ 
cm2 , overeenkomend met 1/2 voetlcm2 en bij een moduul van 29,6 cm met een maat van 14,8 cm/cm 2

, De 
rompbreedte van 300 cm gedeeld door een gemiddelde spantdoorsnede van 5 x 8 = 40 cm' geeft een 
spantmaat van 7,5 cm! cm2

, overeenkomend met 1/4 voetlcm2 en bij een moduul van 29,6 cm met een maat van 
7,4 cm/cm 2

. 

Ten vierde moet dan de moduulverdeling worden bepaald door zowel de 16- als de 12-deling na te rekenen. Het 
blijkt dan dat bij de 16-deling de kielmaat 1,7 voel/digitus' zou zijn geweest, hetgeen geen eenvoudige breuk 
oplevert en dus onwaarschijnlijk is. De 12-deling in unciae geeft daarentegen wel eenvoudige breuken te zien (1 
uncia = 2,47 cm; 1 uncia2 = 6,08 cm2

): 

De kielmaat van 14,8 cm/cm' wordt dan 14,8 x 6,08 = 90 cm/uncia', overeenkomend met een oorspronkelijke 
maat van 3 voel/uncia' ( = 14,6 cm/cm'). De lengte zou dan de kiel maat x kieldoorsnede = 14,6 x 85 = 1241 cm 
zijn geweest, wat vrijwel overeenkomt met 42 voet ( = 1243 cm). De afwijking van 2 cm is terug te voeren op de 
kieldoorsnede en kan als volgt worden bijgesteld : In de Oudheid deelde de bouwer de lengte van 42 voet 
waarschijnlijk door de kielmaat van 3 voetluncia2

, resulterend in een benodigde kieldoorsnede van 14 uncia2 = 
3,5 x 4 uncia = 8,5 x 9,9 cm = 85,1 cm' . 
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De spantmaatvan 7,4 cm/cm2 kan worden omgerekend in 7,4 x 6,08 = 46 cm/uncia2
, overeenkomend met een 

oorspronkelijke maat van 3/2 voet/ uncia' (= 7,3 cm/cm') . De breedte zou dan de spantmaat x spantdoorsnede 
= 7,3 x 40 = 292 cm zijn geweest, wat overeenkomt met 10 voet (= 296 cm). Ook hier kan de afwijking van 4 
cm worden teruggevoerd op de gemiddelde spantdoorsnede: In de Oudheid deelde de bouwer de breedte van 
1 ° voet door de spantmaat van 3/2 voet/uncia2

, resulterend in een benodigde spantdoorsnede van 6 2/3 uncia2 

= 2 x 31 /3 uncia = 4,9 x 8,2 cm = 40,5 cm'. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de precieze lengte en breedte op grond van de maten respectievelijk 42 en 10 
voet waren, overeenkomend met 12,43 en 2,96 m. 
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Tabel 6,1. Siructuurmodellen 

Mediterrane normen 

geogr, periode huid- kielmaat spanlmaat spant- klamp-
genre maat hart- hart-

'/cm 2 'lu !? '/cm2 '/u2 afstand afstand 

grote Rep, 400 1/6 1/6 5/6' 1/3-1 /2' 
vaart Keiz. 400 1/6 1/8 3/4 5/6' 1/2-2/3' 

kust- Rep, 400 1/4 3/2 1/6 1 5/6' 1/3-1/2' 
vaart 1-2e eeuw 400 1/4 3/2 1/5 6/5 5/6' 1/2-2/3' 

late Keiz, 400 1/4 3/2 1/8 3/4 5/6' 1/2-2/3' 

binnen- Rep, 3307 1/27 3? 1/6? 17 1 '? 1/2'7 
vaart Keiz. 3307 1/27 37 1/87 3/47 1 '7 1/2'7 

Transalpine normen 

kust- Keiz. 340 1/20 1/3 2' 
vaart 
praam Keiz. 340 1/20 1/3 2' 
galei Keiz. 600 1/3- 9/4- 1/6 11 /10 l ' 

2/3 4 

Omrekeningen in de oorspronkel ijke malen zijn bij de uncia' (u') gebaseerd op een kleine voetmoduul van 29,2 
- 30 cm 
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7. Van zolderschuit tot kelderschip. De geschiedenis van het 'Utrechtse 
schip' 

Robert Vlek 

Er is tot op heden zeer weinig systematisch onderzoek verricht naar de chronotogische ontwikkeling van de 
uitgehotde boomstam boot in het stroomgebied van de grote rivieren van Noord-West Europa doordat veel 
vaartuigen, die in het verteden opgegraven werden , onvoldoende gepubliceerd maar vooral slecht of geheel 
niet gedateerd zijn. 

Een gunstige uitzondering hierop vormt het absotute beginstadium van deze scheepsbouwtradi!ie: de 
dennehouten boomstam kano uit Pesse in Drente, die gedateerd is in het 7e millenium voor onze jaartelling op 
basis van zowet pollendiagrammen als door middet van de C" methode. Di! vaartuig is uitvoerig 
wetenschappelijk bestudeerd en gepubliceerd en is daardoor bekend bij alle archeologen in Nederland en de 
ons omringende landen. 

Geheet aan het andere eind van de ontwikkeling van het uitgeholde boom stam vaartuig moet het zogenaamde 
'Utrechtse schip' geptaatst worden, gezien de gegevens die een volledig nieuw opgezette studie van dit vaartuig 
heeft opgeleverd. De vondst van een tweede soortgelijk vaartuig , aan de Waterstraat te Utrecht (de 
'Waterstraatboot'), doet vermoeden dat dit type vaartuigen tot in de Late-Middeteeuwen op de grote rivieren van 
ons land in gebruik is geweest. 

Hoewel het 'Utrechtse schip ' ruim een hatve eeuw in de kelder van het Centraat Museum staat, is een 
wetenschappelijke publikatie achterwege gebteven. Bij alle publikaties waarin het vaartuig beschreven werd, 
zijn de gegevens, direct of indirect, onlleend aan een artikel dat de Markt- en Havenmeester van Utrecht, de 
heer P.H. van der Wijk, in 1933 publiceerde in hetjaarboek Oud-Utrecht. Van der Wijk meende op typologische 
gronden, dat het vaartuig dateerde ui! de 2e eeuw na Chr. en dat het uitgerust was geweest met dekken, 
dekhuizen, tuigage en een 'dubbele bodem'. Van deze gangbare reconstructie en interpretatie werd in 1960 
slechts de datering op basis van een Co. meting gewijzigd in 790 A.D. ct 40. 

Omdat zowel deze gangbare opvattingen van Van der Wijk en de datering in de Karolingische periode mij niet 
erg waarschijntijk leken was het noodzakelijk het onderzoek geheet te baseren op eigen waarnemingen en 
oorspronkelijke documentatie. Archiefonderzoek was dus een eerste vereiste. Er werd begonnen met het 
doorzoeken van dertig jaargangen niet naar onderwerp geordende museumcorrespondentie. Tevens werden 
de archieven van de Gemeente, Gemeentewerken, prof. Van Giffen en de scheepswerf van G. de Vries Lentsch 
Jr. bezocht of aangeschreven. Op basis van deze nieuwe gegevens kwam een zeer gedetailleerd beeld van de 
gang van zaken bij het opgraven, conserveren en reconstrueren aan het licht. 

Vervolgens werden alle onderdelen van het vaartuig uitvoerig bestudeerd , opgemeten en op schaal 1/10 
getekend. De tekeningen van de onderdelen werden later verkleind tot schaal 1/20 en samengevoegd, waarbij 
rekening werd gehouden met de opgetreden krimp van het hout in de loop der tijd . 

De eigen waarnemingen die aan het vaartuig waren gedaan, werden vergeleken met de oorspronkelijke 
opgravingsfoto's en beschrijvingen . Het beeld van het vaartuig dat hieruit naar voren kwam, werd weer 
vergeleken met de foto's en opgravingsrapporten van de 'Waterstraatboot'. Vervolgens werden de twee 
vaartuigen op basis van hun talrijke gemeenschappelijke kenmerken geclassificeerd als behorende tot het 
'Utrecht Type'. De karakteristieke constructie-elementen van het 'Utrecht Type' werden ten slotte vergeleken 
met dezelfde elementen van de kleine opgeboeide boom stamkano uit Velsen (ge eeuw), die nu in het 
Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam is tentoongesteld, om te bepalen in welke mate 
overeenkomsten bestaan met de oorspronkelijke kleine uitgeholde boomstamboot uit de voorafgaande 
periode. 

Om verificatie en verder onderzoek aangaande het 'Utrechtse schip' voor iedere belangstellende mogelijk te 
maken, werd de verzamelde oorspronkelijke documentatie gefotocopieerd en in het Centraal Museum te 
Utrecht en het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam in bewaring gegeven. Kopieën van deze studie 
werden verzonden of afgegeven aan de scheepvaartmusea te Roskilde, Bremerhaven, Greenwich en aan de 
belangrijkste Nederlandse scheepvaartrnusea, zodat de resultaten snel bij het internationale scheepsarcheolo
gisch onderzoek betrokken kunnen worden. 

Wanneer men het 'Utrechtse schip' in de lage gewelfde keldervan het Centraal Museum ziet staan en het sterke 
aroma reeds op de trap heeft opgemerkt. stelt een ieder zich direct een viertal vragen : 
1. Waar komt dit vaartuig vandaan en hoe komt het in deze kelder? 
2. Waarom ruikt het hout zo sterk? 
3. Hoe is het vaartuig gebouwd? 
4. Hoe oud is het vaartuig? 
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Waar komt dit vaartuig vandaan en hoe komt het in deze kelder? 

Het, onder een dik zand pakket in elkaar gedrukte, 'Utrechtse schip ' werd gevonden op 3 december 1930, tijdens 
het graven van een gracht aan de Van Hoornekade, in het noordelijk deel van de stad Utrecht. Na melding van 
de vondst door de aannemer bij de stedelijke autoriteiten, werd een eerste onderzoek door fysisch-geografen 
van de Rijksuniversiteit verricht. Zij constateerden ter plaatse een verzande fossiele bedding van de Vecht en 
bepaalden de ouderdom hiervan voorlopig op het eerste millennium na Chr. Toen het hierdoor vaststond dat 
men een zeer oud scheepswrak gevonden had, werd door de Gemeente besloten het wrak te bergen. Ook de 
geraadpleegde deskundigen op het gebied van de oude scheepsbouw, zoals Van Nouhuys uit Rotterdam en 
Köster uit Duitsland, bevestigden het historisch belang van deze vondst en dateerden het voorlopig aan het 
begin van onze jaartelling. Alleen de geconsulteerde archeoloog Van Giffen, meende dat het wrak veel laler, in 
de periode 950 - 1250 AD, gedaleerd moest worden . 

In enkele weken werd het wrak gedemonteerd en ten slotte werd de grote bodemplaat ingesloten in een houten 
draagconstructie die door middel van een bestaande lorriebaan naar de Vecht werd gereden om aldaar op een 
zolderschuit geladen te worden. Deze zolderschuit werd via de Vecht en de stadssingels naar het Centraal 
Museum gesleept. Nadat de onderdelen, door een in de muur gehakt gat, in de kelder waren neergelaten (fig. 
7.1) begonnen pas de echte problemen want niemand had zich nog enig idee gevormd op welke wijze deze 
enorme hoeveelheid nat hout geconserveerd en weer tot een schip samengevoegd moest worden. Voorlopig 
beperkte men zich derhalve tot het nalhouden en het bestrijden van schimmelvorming. De directeur van het 
Centraal Museum, dr. W.C. Schuylenburg , wist het probleem van de financiering in korte tijd op te lossen door 
persoonlijk een beroep te doen op de rijke havenmagnaten van Amsterdam en vooral van Rotterdam. Voor de 
reconstructie werd de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. gecontracteerd. Op aanwijzingen 
van prof. Van Giffen zou ernaar gestreefd worden het vaartuig net als het Nydamschip te conserveren en ten 
toon te stellen. 

Fig. 7.1. Oe bodemplaat en de overige onderdelen van het 'Utrechtse schip ' in de kelder van het 
Centraal Museum, ianuari 1931 



Waarom ruikt het hout zo sterk? 

Van Giffen had al eerder ervaring opgedaan met betrekking tot de conservatie van kleine stukken hout 
afkomslig uit zijn terpopgravingen, door toepassing van de creosoot-lijnolie-methode. Na enig experimenteren 
werd ten slotte voor deze methode gekozen en op de volgende wijze toegepasl. De te bewerken delen liet men 
eerst op naluurlijke wijze drogen waarna er herhaaldelijk hete creosootolie op de bovenzijde werd gesmeerd. 
Zodra de creosootolie het hout geheel had doordrenkt, en dus de plaats van het water had ingenomen, werd de 
behandeling voortgezet met hete lijnolie om de lege houtcellen op te vullen . Ten slotte werd het hout bestreken 
met een beenderlijmoplossing om het oppervlak te versterken. De conservatie werd uitgevoerd door 
suppoosten van het museum. 

Nadat de bodemplaat in de juiste vorm teruggebogen en met creosoot was behandeld, werd met de 
reconstructie begonnen. Aanvankelijk wilde men de verloren gegane delen van de onderste gangen vervangen 
door nieuw hout, maar Schuylenburg wees dit uiteindelijk van de hand, met als gevolg dat het vaartuig 
onmogelijk meer zelfdragend kon worden opgebouwd. Derhalve werd besloten het te steunen met een 
uitwendig ijzeren frame. Slechts de oorspronkelijke lijnen van de ontbrekende bovenboorden werden 
aangegeven door boordlijsten van nieuw hout. Ter afronding van de uiteinden vond men het fraai om 
gestroomlijnde ronde houten klossen aan te brengen. In november 1936 was de reconstructie voltooid en kon 
het vaartuig door het publiek bezichtigd worden (fig . 7.2) . 

Fig. 7.2. De opstelling van het ' Utrechtse schip' in het Centraal Museum, vanaf 1936 

Hoe is het vaartuig gebouwd? 

Bij de bestudering van het vaartuig zelf is het nodig te beginnen met de 14 x 2 m grote bodemplaat welke een 
gemiddelde dikte heeft van 6 cm en die gekapt is uit één enorme eikestam (zie fig . 1) . Om deze bodemplaat, met 
zijn gebogen vormen, op de juiste dikte te hakken was er gebruik gemaakt van zogenaamde meetgaten 
(thickness gauges) , die in rijen over de breedte waren geboord en uiteindelijk met houten pennen waren 
gedicht. Deze methode is kenmerkend voor de meer ontwikkelde uitgeholde boomstam boot. Van der Wijk had 
deze pennen gei'nterpreteerd als bevestiging voor een aparte 'schuurkiel' . Of de bodemplaat geheel in de juiste 
vorm is gehakt of misschien ook gedeeltelijk is uitgebogen is moeilijk te bepalen. De gebruikte houtsoort en de 
dikte van de bodemplaat pleiten volgens de criteria van McGrail niet erg voor uitbuigen. In een recent gesprek 41 
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hierover met Crumlin Pedersen merkte deze echter op dat volgens hem alle opgeboeide boomstam kano's min 
of meer uitgebogen werden omdat dit de constructieve verbindingen met de wrangen zeer ten goede komt en 
zodoende het vaartuig veel stijver maakt. Slechts het doorzagen over de breedte op een aantal plaatsen en het 
bestuderen van de loop van de jaarringen kan hierover uitsluitsel geven. Bij het 'Utrechtse schip ' is dit natuurlijk 
niet mogelijk maar dit onderzoek kan te zijner tijd wel op de 'Waterstraatboot' toegepast worden omdat dit 
vaartuig reeds in vijf delen is gezaagd bij de berging in 1974. 

De aangezette stevenplanken aan beide einden van de bodemplaat van het 'Utrechtse schip' hebben hel 
mogelijk gemaakt het vaartuig de maximaal mogelijke lengte van 17,20 m te geven zonder problemen te krijgen 
met het vaak rotte kernhout van de gebruikte zeer dikke eikeslam. Het is immers een natuurlijk gegeven dat 
eikebomen met een diameter van twee meter vrijwel allemaal hol zijn! 

De 36 bewaard gebleven wrangen zijn gemaakt uit natuurlijk gegroeide krommers. Waarschijnlijk zijn hiervoor 
takken gebruikt gezien de talrijke kleine knoesten. Wrang nr. 11, die zich op 1/3 van de lengte in het voorschip 
bevindt, bezit een klein mastspoor dat waarschijn lijk bestemd was voor een korte jaagmast. 

De onderste- en bovenste gangen bestonden uil elk twee delen, die in het midden met een schuine las over 
elkaar sloten. Deze gangdelen waren radiaal uit een stam gespleten en waarschijnlijk met de dissel nabewerkt 
getuige de onregelmatige dikte van de planken. Voor de overnaadse bevestiging was gebruik gemaakt van 
houten pennen. De pengaten in de bovenboorden waarin Van der Wijk meende bevestigingen voor knieën van 
dekbalken te herkennen, hebben gediend voor de montage van reparatieplanken over reeds lang bestaande 
scheuren. Deze scheuren zijn op de eerste opgravingsfoto's reeds waarneembaar. 

De lange berghouten zijn gemaakt uit een rechte eikestam met zeer weinig knoesten, Ook bij deze onderdelen 
is het harde kernhout grotendeels weg gehakt. De berghouten vormen de enige langsscheepse verstijving van 
het vaartuig en hadden daarnaast nog een stabiliserende functie omdat ze in het middenschip de waterlijn 
raakten. 

Hoe oud is het vaartuig? 

De naden van het vaartuig waren gebreeuwd met mos dat in dikke repen tussen de gangen geslagen was en dat 
op een aantal plaatsen met moslatten was afgedekt. De moslatten waren met rechte ijzeren krammen 
vastgezet. Volgens de typologie van de heer Vlierman staat dit type kram geheel aan het begin van de 
ontwikkeling van de sintel en kan in de 11 een 12e eeuw worden gedateerd. Dit is tevens een eerste aanwijzing 
dat de C" datering in 790 A.D. onjuist moet zijn. 

Andere aanwijzingen voor een datering in de 11 e of 12e eeuw vormen de beschrijvingen van prof. Van Giffen 
van het aardewerk dat onder het wrak gevonden werd. Het is waarschijnlijk dat deze beschrijvingen betrekking 
hebben gehad op Pingsdorf aardewerk, Verder zijn op dezelfde diepte als het wrak een drietal ijzeren 
voorwerpen gevonden waarvan slechts een foto bewaard is gebleven. Van deze spoelvondst zijn de jongste 
voorwerpen van belang voor de datering van het sediment op dit niveau. Het betreft hier een ploegschaar en een 
zogenaamde 'goedendag' die in de 12e -14e eeuw gedateerd kunnen worden. Enkele weken geleden zijn een 
vijftal dendrochronologische monsters uit hel 'Utrechtse schip ' geboord met de bedoeling nog vóór dit 
symposion de delinitieve exacte datering te weten te komen. Helaas is dit niet gelukt. Na de metingen van de 
jaarringen en het invoeren van deze gegevens in de computer, door drs. Esther Jansma op het I. P.P. te 
Amsterdam , kon nog niet vastgesteld worden met welke standaardcurve de monsters vergeleken moesten 
worden. 

Wanneer de nieuwe gegevens over het 'Utrechtse schip ' samengevat worden, komt hieruit een geheel ander 
beeld van dit vaartuig naar voren dan eerder werd aangenomen. Het betreft dan een open boot, met 
waarschijnlijk slechts een korte jaagmast, die alleen geschikt was voor vrachtvervoer op de rivieren. De 
constructie verraadt een grote affiniteit met de uit de prehistorie stammende opgeboeide boomstamboot in de 
wijze waarop de gangen met elkaar zijn verbonden, het ontbreken van oplangers en vooral in de wijze waarop 
de bodemplaat is uitgehold. Omdat voor de bodemplaat een zeer dikke stam was gebruikt, die een rotte of holle 
kern moet hebben gehad, was het noodzakelijk de voor- en achterplecht te verlengen en op hoogte te brengen 
met aangezette stevenplanken. Hierdoor groeide het 'Utrechtse schip' uit tot de maximale proporties die bij 
deze constructiewijze nog mogelijk waren. De scheuren en reparaties van de bovenboorden tonen aan dat bij 
deze onderdelen de verstijving en bevestiging onvoldoende was voor een vaartuig met een lengte van 17,20 m, 
en een breedte van 4 m. 

Gezien de waarschijnlijke datering in de Late-Middeleeuwen vormen het 'Utrechtse schip' en de overige 
vaartuigen van het 'Utrechtse type' een eindontwikkeling van de opgeboeide boomstamboot waarbij de grenzen 



van deze constructiewijze werden bereikt en soms overschreden. Dit type vaartuigen werd dan ook 
waarschijnlijk verdrongen door de geheel uit planken opgebouwde riviervaartu igen met een zware 
spantenconstructie, in navolging van de contemporaine zeeschepen. 

De Iheorie dat het 'Utrechtse schip' de voorloper zou zijn van de zeegaande hulken is hiermede tevens 
weerlegd, gezien het feit dat dit scheepstype het absolute einde vormt van een scheepsbouwtradilie die geen 
enkel aanknopingspunt voor nieuwe ontwikkelingen meer kon leveren. Het is nu aan de historici om het 
'Utrechtse schip' een nieuwe plaats te geven binnen het historisch kader van de economische opbloei van de 
stad Utrecht in de t 2e eeuw waarbij sprake is van een bloeiende rivierhandel met de Duitse steden aan de Rijn. 
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8. Kogge-Heerkogge. Twee uitingen van één bouwtraditie 

Alexander Luns 

Bij het horen van het woord kogge denkt een ieder aan een scheepstype dat in de middeleeuwen dienst deed als 
handelsvaartuig, voornamelijk ingezet in de handelsvaart tussen Noord· en Oostzee, De geschiedschrijving 
heeft zich ook op de handelsfunctie van dit type geconcentreerd. Toegegeven, de 13e en 14e eeuwse bronnen 
geven hier wel aanleiding toe. Op de stadszegels van Noord·Westeuropese handelssteden uit deze periode is 
een duidelijk van andere te onderscheiden scheepstype afgebeeld. Het ligt voor de hand dat het hier inderdaad 
om handelsvaartuigen gaat. Bovendien is de typenaam 'kogge' juist in deze periode de aanduiding voor hét 
vrachtschip van de Hanze. Het verband tussen deze twee ontwikkelingen biedt mijns inziens genoeg grond om 
de schepen op de zegels koggen te noemen. Het Bremer wrak, opgegraven in 1962, vertoont grote gelijkenis 
met het zegeltype en heet nu, terecht, de 'Bremer Kogge'. Ook bij dit wrak gaat het om een handelsvaartuig. 

Grofweg kent de scheepvaart drie functies : handel, visserij en oorlog. De laatste twee zijn in het onderzoek rond 
de kogge onderbelicht. Ook de binnenvaart wordt er niet mee in verband gebracht. Toch zijn er in historische 
bronnen aanwijzingen te vinden dat de kogge ook andere functies vervuld heeft dan alleen vervoer van 
handelswaar over zee. In het onderstaand onderzoek is uitsluitend gebruik gemaakt van gepubliceerd 
bronnenmateriaal. De visserij komt nauwelijks in middeleeuwse bronnen naar voren , en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat we het hier voorlopig met één enkele vermelding moeten doen. Het betreft een oorkonde uit 
1288 waarin de stad Bremen de hertog van Noorwegen verzoekt geen hogere tol te heffen op schepen, 
waaronder koggen, die in de haringvangst worden ingezet (Brem. U.B., nr. 444) . 

Bewijzen voor een binnenvaartkogge zijn iets minder schaars. In een ankerininstructie van de Duitse koopman 
in Brugge aan de hanzesteden uit t401 vinden we 'cleene cogghen' genoemd tussen binnenschepen (H.U.B. V. 
nr. 509). In de Deventer kameraarsrekeningen vinden we in het jaar 1343 een schip met de naam 
'Kunrencogghe' als turfschip (Van Doorninek I, 1885, 114). In een Gelderse rekening uit het jaar 1396 komen we 
'koeynre kogghen' tegen die vee vervoeren over de Zuiderzee (Verwijs 1869: 75, 76, 78, 79) . Het ziet ernaar uit 
dat we hier te maken hebben met een kleinere variant van het schip dat zich op de stadszegels manifesteert. 
Hoe het er precies uitgezien heeft, is niet bekend. Mijn gedachten gaan uit naar een type dat, voortkomend uit 
een en dezelfde bouwtraditie, een gelijksoortige constructie kent als de handelskogge, aangepast aan visserij of 
binnenvaart. 

Rest ons de oorlogsfunctie van de scheepvaart. We kennen in het middeleeuwse bronnenmateriaal een tweetal 
toepassingen van het type kogge in de oorlogvoering. In eerste instantie wil ik wijzen op de SChepen die in de 
bronnen worden aangeduid met de term 'vredekogge' (poelman 1917, o.a. nr. 588). Dit zijn koggen die door de 
Nederlandse Hanzesteden worden ingezet onder andere tegen de beruchte piraten , genaamd Vitaliebroeders. 
Deze rovers waren actief aan de Duitse Oostzeekust en de vredekoggen moeten daarom zeewaardige schepen 
geweest zijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om bewapende handelskoggen, door de Hanzesteden 
uitgerust om de handelsroutes veilig te houden. Vredekoggen brengen ons dus geen nieuwe koggevariant. 

Anders is het gesteld met de tweede groep oorlogskoggen. In met name de 13e en 14e eeuwse bronnen komen 
we schepen tegen met de naam 'heerkoggen' . Het gaat hier om schepen die door de graven van Holland 
werden in gezet bij grole en kleine veldtochten. De heerkogge staat in direct verband meI de zogenaamde 
grafelijke heervaartorganisatie. Indien de graaf een veldtocht moest voeren, had hij het recht van verschillende 
steden en districten mankracht en materiaal te eisen. Deze dienstplicht werd vastgelegd in oorkonden. De 
districten werden koggen genoemd, naar het schip dat aan de heervaartorganisatie ten grondslag lag. De 
'koggen ' leverden een vast aantal roeiers voor een vastgesteld aanlal dagen. Deze verplichtingen werden 
uitgedrukt in de 'riemlalen'. De heerkoggen hadden een vastgesteld aantal riemen of doften, een ander woord 
voor roeibanken. Dit geeft al aan dat deze koggevariant in elk geval geroeid kon worden, in tegenstelling tot de 
ons bekende handelskoggen. 

De heervaartorganisatie komt niet plotseling in de 13e eeuw uit de lucht vallen. Naar alle waarschijnlijkheid is 
deze organisatie door Karel de Grote ingesteld in het toenmalige Friese gebied, dat ook Holland omvalte, in het 
kader van de kustbewaking tegen de Noormannen (Jansen en Hoppenbrouwers 1979, 22) . Vergelijkbare 
organisaties zijn bekend in Scandinavië in de 1 Oe eeuwen in Engeland . De Hollandse heervaartorganisalie is 
echter moeilijk bewijsbaar tot in de 13e eeuw. De vroegste vermelding die met de heervaart in verband wordt 
gebracht, is de passage uit de Annales Bertiniani bij het jaartal 867. Koning Lotharius gebiedt hier heervaart 
tegen de Deense koning Rorik, die, naar hij verwacht, de Friezen zal aanvallen . De Friezen hadden Rorik net 
verdreven en werden met een nieuwe naam 'Cokingi' aangeduid (Jan sen en Hoppenbrouwers 1979, 25). Deze 
passage wordt vaak in verband gebracht met de oorsprong van de kogge. Een recent artikel verklaart de naam 
'Cokingi' als 'het volk dat in koggedistricten georganiseerd was' (Jansen en Hoppenbrouwers 1979, 25) . 

In de 10e eeuw vinden we vervolgens een drietal vermeldingen van de term 'kogschuld'. Het gaat hier om 
schenkingen door Otlo I van privileges aan de Maartenskerk in Utrecht (Van den Bergh 1866, nrs. 33, 36 ; Koch 
1970, nr. 34) . De kogschuld wordt in het hierboven genoemde artikel beschouwd als een geldsom waarmee de 
Friese heervaartverplichtingen in tijd van vrede werden voldaan (Jansen en Hoppenbrouwers 1979, 22) . Het 45 
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Hollandse gebied , waar in de Korolingische lijd de Lex Frisonum gold, kende vele walerwegen en moest legen 
invallen verdedigd kunnen worden . Juist dil gebied kenl in de 13e en 14e eeuw nog een slrakke 
heervaartorganisatie. 

In deze lijd onderhouden de sleden ook hun eigen heerkogge. In rentmeeslersrekeningen van de grafelijkheid 
van Zeeland uil 1319 vinden we onder de uitgaven de volgende regel: '". Item in Borselen bi Symon Dint 
Wlghegheven (van) 97'/2 m. lants, die min here de grave in Borselen hevel, van der herevaert te Ghelre meten 
cogghelde ende pauwelonguen ghelde .. .' (Hamaker 1879, 156). De heervaart werd in Zeeland betaald uit een 
grondbelasting die hier mede de naam koggeld draagt. In een rekening belreHende de goederen van Jan van 
Beaumont uit 1344 vinden we: '". item van 4 m. 1 quartier in Pieler Claiss. am bocht, 12 miten van den m. Ie 
cogghelde, facit: 2 d. gr. 4 miten ".' (Smil 1929, 498) . 

Is dit koggeld hetgeen in de 10e eeuw kogschuld heette? Of wordt de belasting hier toevallig genoemd naar 
datgene waar ze aan besteed wordt? Ik geloof graag het eerste. We komen het koggeld namelijk weer tegen in 
de Deventer kameraarsrekeningen. Een rekening van Lubbert ter Poorten uil 1326 geeft aan waar het salaris 
van een aantal knapen die in een schuit op de Ijssel de stad bewaken, vandaan komt: '". dat gheell is ghecomen 
van den cogheelde dat Lubbert ende die Hoyer in wonnen .. .' (Van Doorninek 111, 1887, 189). In de rekening van 
Johan van Rysen uit 1379 lezen we: ' ... Van den kogheelde bi onser stad boden uyten straten onlfangen 88 E 8 
Sc ... .' (De Hullu IV, 1897, 213). We vinden het koggeld nog één maal in de Deventer kameraarsrekeningen en 
verder zwijgen de (door mij bestudeerde) bronnen. Juisl hel feit dat de koggeldvermeldingen zo schaars zijn en 
dat ze in twee verschil lende plaatsen opduiken, duidt volgens mij op hoge ouderdom. Het hypothetische 
verband tussen koggeld en kogschuld brengt de kogschuld duidelijker in verband met de heervaart en de 
daarmee gepaard gaande heerkoggen. Een aanwijzing erbij voor een vroege oorsprong van de heervaart? 

We weten uil de oorkonden dal de heerkoggen in de 14e eeuw in elk geval geroeid werden. Gelukkig is er meer 
informatie over deze schepen beschikbaar. De grafelijke en stads rekeningen bieden ons posten van uitgaven 
aan reparaties aan de heerkoggen en soms een volledige bouwrekening. 

Alvorens hier dieper op in te gaan wil ik nog een scheepstype bij dit onderzoek betrekken. Het belreft de 
baardze. Dit schip wordt ook ingezet in de heervaart en wordt ook geroeid. Duidelijke verschillen zijn er in het 
bronnenmateriaal niet te ontdekken tussen heerkogge en baardz8, voor zover dat in geschreven bronnen te 
verwachten valt. De Engelse tegenhangers van de baardze, de barge ofde balinger, dragen soms namen als 'St 
Mary Cog' en 'The Cog John', hetgeen duidt op een vermenging van Iypenamen (Sherborne 1976, 114 no ol 16). 
Het onderscheid tussen heerkogge en baard ze kan naar mijn mening niet erg groot geweesl zijn. Het lijkt mij dan 
ook nullig de gegevens over de baardze te gebruiken om meer van de heerkogge te welen te komen . 

Een eerste blik op een tweetal bouwrekeningen van een heerkogge en een baardze leert ons dat niet alleen de 
roeiriemen de voortstuwende kracht leverden. In een uitgebreide rekening van de bouw van een grafelijke 
baardze uit 1346 lezen we: '". Item van der mast ende van derrae ".' en '" . Eerst Ghert Wouters s, van Haerlem, 
van den laken , daert zeyl of ghemaecl is, 140 ellen ".' (Hamaker I, 1875, 340 - 341) . En in een Deventer 
rekening uit 1361 van een heerkogge slaat de post: ' ". Item omme lijnwanl tot den zeile to den heercogen ".' 
(Van Doorninek 111, 1887, 75). Heerkoggen en baardzen kenden dus naast roeibanken en riemen ook een mast 
met een vierkanl razeil, waarmee de heerkogge een slap dichter bij de handelskogge komt. Uiteraard moet het 
boord van een schip dat geroeid wordt lager zijn dan dal van een grote handelskogge. Waarschijnlijk hebben de 
heerkoggen voornamelijk gevaren op de binnenwateren om troepen te vervoeren. We hebben gezien dat bij 
verre expedities over zee de vredekoggen werden ingezet. Op de binnenwateren is de noodzaak van een hoog 
boord minder aanwezig. 

De rekeningen vertegenwoordigen een verantwoording van gedane uitgaven en geven als zodanig geen maten 
van schepen op maar hoeveelheden aangeschaft materiaal en timmermansloon. Over het uiterlijk van de 
heerkoggen en baardzen worden we dus op het eerste gezicht weinig wijzer. Toch kunnen we proberen aan de 
hand van deze gegevens via een omvang een aantal afmetingen te berekenen. 

Vaak kunnen we ach Ier het aantal riemen of het aantal roeibanken van het schip komen . Hel aantal roeibanken 
geeft ons een sleutel voor de mogelijke lengte van de kiel van het schip. Zo moet ook het aantal riemen indicatief 
zijn voor het aan lal doften of roeibanken. Ik wi l voor de afstand tussen de banken in deze schepen een 
gemiddelde maat van één meter nemen (Ellmers 1972, 118). De baardze uit 1346 had 50 riemen (Hamaker I, 
1875, 342) . Ik wil voor de heerkoggen en baardzen niet uitgaan van de ingewikkelde roeisystemen die de grote 
galeien uit de Middellandse Zee in de middeleeuwen in Noord~Westeuropa introduceerden, maar gewoon van 
twee riemen per roeibank, zoals ook door 15e eeuwse afbeeldingen bevestigd wordl (o.a. Asaert 1974, 
afbeelding 32) . Dit geeft ons een kiellengte van de grote baardze van 25 meter. Van de Deventer heerkogge uit 
1361 weten we het aantal riemen niet. Het jaar erna vinden we echter in de rekeningen een post van 16 riemen 
(Van Doorninek 111, 1887, 170). Dit wijst op een kiellengle van circa 8 meter. Aangezien de heerkoggen en 



baardzen gemiddeld tussen de t 5 en 35 riemen geteld hebben, hebben we hier Ie maken met schepen die naar 
alle waarschijnlijkheid 8 tol18 meter lang geweest zijn (kiellengte). De grote baardze van de graaf vormt een 
uitzondering. 

Helaas ontgaat de breedte van het schip ons geheel. Wel kunnen we proberen iets van het zeil te zeggen. Zo 
vinden we in de voorgaande twee rekeningen 140, respectievel ijk 46 ellen zeildoek genoemd. Een kogge voor 
waarschijn lijk 25 man in de grafelijke rekeningen heeft 70 ellen zeildoek nodig (Hamaker 11 , 1876, 531) . Dit is de 
lengte van de baan kanvas waar het zeil van gemaakt moet worden. Rest ons nog de breedte te berekenen, 
teneinde een zeiloppervlakte te kunnen noemen. Dit is echter niet zo eenvoudig. Gegevens overde breedte van 
de verschi llende kwaliteiten laken en kanvas in de 148 eeuw leveren ons geen vaste maat op. Ik wil toch een 
gemiddelde maat introduceren , zodat een ze iloppervlakte dichterbij komt. De Haagse draperie kende een 
breed Ie van 2 ellen voor mindere kwali teiten laken in deze tijd (Van Gelder 1907, 240) . De breedte van het laken 
zal ook per stad verschild hebben, maar deze twee ellen wil ik dan ook als een gemiddelde zien . 

Nemen we het zeildoek van de grote baardze, 140 ellen lang en 2 ellen breed, dan komen we na enig rekenwerk 
op een zeilopperviakie van 137,2 m' . Het koggezei l van 70 ellen moet 68,6 m' gemeten hebben, en het Deventer 
koggezei l 45,1 m' . Hebben we te maken met vierkante zeilen dan meten we ralenglen van 12, 8' /2 en 6,7 meter. 
Helaas kennen we geen vaste verhoudingen van de maten van een heerkogge. Dat er vaste verhoudingen 
geweest moeten zijn , lijkt waarschijnlijk. Zetten we het zeiloppervlak af tegen de lengte van de kie l van deze 
schepen , dan komen we in deze drie gevallen op een verhouding van 5,5 - 6 m' zeildoek per meier kiel. Veel 
meer gegevens over het uiterlijk van deze schepen vinden we in de rekeningen niet. Toch geloof ik dat de 
gegevens over de heerkoggen en baardzen ons veel kunnen leren over de schepen en scheepsbouw in de 
middeleeuwen. De rekeningen met name leren ons meer over hel gebruikte materiaal en het onderhoud. 

De heerkoggen werden door de steden onderhouden en in een 'koghuis' opgeborgen . Zo vinden we in een 
Deventer rekening ' ... Meyster Gosen den Tymmerman die ghemaket heft an dat huysiken daer die hercogghe 
onder licht, eyn slot daer men dat louwe ende die remen inne besluyt dat tot de heercogghen hoert ... ' (Van 
Doorninek 1112, 1889, 53). Zo'n boothuis is niet bekend in verband met de handelskoggen. Het oorlogschip van 
de stad kreeg speciale aandacht, en ook hier word I duidelijk dat er onderscheid was tussen handels- en 
heerkogge zodat we van twee koggevarianten kunnen spreken. 

Over de oorsprong van de kogge zijn inmiddels al vele theorien geformu leerd . Men is het er nu min of meer over 
eens dat de kogge haar wortels kent in het Friese Waddengebied. Hier ligt de oorsprong van de platbodem, en 
de Bremer Kogge blijkt hier aan verwant te zijn. Juist in dit gebied vinden we de (eerder genoemde) vroegste 
'koggevermeldingen'. Dett lev Ellmers betrekt de heerkogge in deze theorie en stelt dat deze uit de 
handelskogge ontstaan moet zijn (Ellmers 1972, 71). Ik wil hier graag nog iets nader op in gaan. 

De vroegste bron die de naam kogge daadwerkelijk aan een schip koppelt is het Summarum Heinrici, een vroeg 
11 e eeuwse oudduitse glossenlijst bij Isidorus van Sevilla's Elymologica . Het Latijnse woord 'musculus' wordt 
vertaald met het woord 'kogcho' of 'kocho', het Latijnse woord 'celecra' met 'herikocko' of 'herikohho' (Starek en 
Wells 1978, 270). Hier zien we dat de vroegste vermelding van een schip genaamd kogge tevens de heerkogge 
vermeldt. Uit de schrifteli jke bronnen valt dus niet op te maken of de een uit de ander geëvolueerd is. 

De vroegste bronnen die gebruikt worden om de ouderdom van de kogge te bepalen, de Annales Bertiniani en 
de kogschuldvermeldingen, worden in verband gebracht met de heervaart. Gezien de hoge ouderdom van het 
woord heerkogge is het geenszins ondenkbaar dat er in de vroegste tijd van de heervaartorganisatie al een 
soort heerkogge bestaan heeft. Ongetwijfeld was deze niet identiek aan de 14e eeuwse versie, ook de 
handelskogge zal er anders uil gezien hebben. 

We hebben gezien dat er aanwijzingen zijn voor het gebruik van koggen in de grote handelsvaart, de 
binnenvaart en de oorlogsvaart. Het gebruik van koggen in de visserij kunnen we voorlopig slechts sterk 
vermoeden. Deze koggen zullen in constructie zijn aangepast aan hun specifieke functie. Een heerkogge was 
niet geschikt om Pruisisch graan over zee te vervoeren en een handelskogge kon niet uit de voeten op de 
binnenwateren. Ongetwijfeld hebben deze schepen in hun constructie ook gemeenschappelijke kenmerken 
gehad, kenmerken die het predikaat 'kogge' verdienden. Het is één bouwtraditie geweest die deze schepen 
voortbracht. Het waren verschillende varianten, aangepast aan hun functie. Het is echter met historisch 
bronnenmateriaal niet mogelijk, en mijns inziens ook niet relevant, om uit te maken welke vari ant de oudste is. 
Onderzoek zal zich beter kunnen richten op het naspeuren van deze bouwtraditie. 
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9. Iconografische aspecten van de 'Kogge' 

Ron Hulst 

Vanaf 1962, het jaar dat het wrak van Bremen werd gevonden, worden vele laat-middeleeuwse wrakken 
"koggen" genoemd, ondanks het feit dat de laat-middeleeuwse bronnen vele andere scheepslypen noemen. 
Het onderstaande poogt een summier overzicht te geven van de reden waarom men een "kogge" een "kogge" 
heeft genoemd en waarom we hierbij erg voorzichtig moeten zijn . De omgekeerd overnaadse bouwwijze, zoals 
deze in de middeleeuwse afbeeldingen voorkomt. wordt behandeld om aan te tonen dat nog veel onbekend is 
van de sCheepsbouw uit deze tijd. 

De vroegste notilie, die de naam "kogge" mei een afbeelding verbindt. stamt uit 1232. Een Genuese notaris 
schrijft dat het zegel van La Rochelle (fig . 9.1) een voorwerp vertoonl gelijkende op een "kogge" (ad 
similitudinem Cochae) (Heinsius 1956, 49). Er staat dus niet, zoals Paul Heinsius in zijn boek "Das Schiff der 
Hansischen Frühzeit" beweert, dat deze afbeelding een "kogge" is. Ellmers concludeert dan ook dal we dit zegel 
uit hel rijtje van "kogge"afbeeldingen kunnen schrappen (Ellmers 1972, 58-59). 

Fig. 9.1. Zegel van La Rochel/e, ot 1200 (Ewe, p . 146) 

In het jaar 1328 schreef notaris Woltmann over het Lübecker zegel (fig. 9.2) dal hierop een "cogko sive liburna" 
is afgebeeld, dus een "kogge" of (liever) een liburna (Heinsius 1956 , 66) . Een liburna was oorspronkelijk een 
licht gebouwd en snel schip. Het schip van Lübeck doet inderdaad denken aan een licht gebouwd schip in de 
Slavische- of Skandinavische traditie (WiecheII , 1978). Er staat dus niet "ausdrücklich", zoals Heinsius en 
Ellmers beweren , dat deze afbeelding een "kogge" voorstelt (Ellmers 1972, 70) . Ook deze afbeelding moeten 
we uit het rijtje schrappen, hoewel het natuurlijk heel goed mogelijk is, dat men dit Iype schip in de 
middeleeuwen een "kogge" heeft genoemd. Ook in onze tijd bestaan typenamen die vroeger een heel ander 
schip aanduidden . Maar als we met Ellmers (1979, 2-3) aannemen dat de "kogge" is ontwikkeld vanuit een klein 
platboomd waddenvaartuig dan kan de afbeelding van Lbeck nooit een "kogge" worden genoemd omdal niet 
kan worden aangetoond dat deze bootafbeelding een platte bodem bezit. 

Fig. 9.2. Zegel van Lübeck, 1281 (Ewe, p . 148) 

49 



50 

Een derde "kogge" vermelding stamt uit 1485. Een documenl uit Stralsund vermeldl "unser Stadt Sigel 
ghenomet den kogghen .. . " (Fliedner, 1972). Het zegel waarnaar verwezen wordt kan op z'n vroegst in 1329 
worden gedateerd (fig. 9.3). Gelet op het verschil van ongeveer 150 jaar tussen beide jaartallen en het reeds 
genoemde argument omtrent mogelijke naamsveranderingen van scheepstypen, terwijl bovendien in de 
schriftelijke bronnen soms verschi llende type-aanduidingen voor één en hetzelfde schip worden gebezigd, kan 
deze bron uit Stralsund niet voor de volle 100% aangewend worden om het Bremer wrak, dat een treffende 
gelijkenis vertoont met het zegel van Stralsund, een "kogge" te noemen. Maar omdat vele middeleeuwse 
bronnen de "kogge" noemen als grootste handelsschip van de Duitse hanzesteden is het niet onlogisch aan te 
nemen dat dit type in de zegels van deze steden is afgebeeld, zijnde de trots van de burgers. Bovendien is er 
nauwelijks een alternatief. Een onweerlegbaar bewijs is er echter niel. 

Fig. 9.3. Zegel van Stralsund, 1329 (Ewe, p. 198) 

Nu heeft men in de laat-middeleeuwse afbeeldingen op zegels en in handschriften schepen die een sterke 
gelijkenis vertonen met bovengenoemd zegel van Stralsund eveneens "koggen" genoemd. Ze hebben onder 
meer rechte , vallende stevens en een rechte kiel of bodem. Het zo samengestelde materiaal kan evenwel 
verdeeld worden in sub-typen aan de hand van de rompvorm (fig. 9.3 -9.6) . Natuurlijk is ergeen enkele garantie 
dat al deze sub-typen "koggen" werden genoemd. Zo zou het type in figuur 4 een "hulk" kunnen zijn genoemd 
vanwege de sterk omhoogkomende huidgangen in voor- en achterschip (fig. 9.7). De vraag is nu onvermijdelijk 
hoe betrouwbaar deze afbeeldingen zijn. Er zijn duidelijk waarneembare fouten uitgebeeld, zoals een 
onmogelijke mastposilie achter de midscheeps en een veel te hoge scheepswand. Bovendien is er een zekere 
stylering waar te nemen in sommige zegels. 

Fig. 9.4. Zegel van Wismar, == 1350 (Ewe, p . 211) Fig. 9.5. Zegel van Harderwijk, 1263 (Ewe, p. 132) 



Fig. 9.6. 
Fig. 9.7. 

Fig. 9.6. Fig. 9.7. 

Zegel van Kuinre, 1399 (Ewe, p . 145) 
Reconstructie van een "hulk " (Greenhi/l, p . 85) 

Indien we echter het tot nu toe verzamelde archeologische "kogge"-materiaal bekijken dan komen we er al snel 
achter dat er sprake is van een grote verscheidenheid . Er zijn grote en kleine "koggen", in de bronnen bevestigd 
als "kleene koggen" (12e eeuw), smalie en brede exemplaren, de mastpositie varieert van ongeveer 
midscheeps tot ver voor de midscheeps, zoals in de middeleeuwse afbeeldingen. Er zijn boten met hoge 
zijwanden en boten met lage boorden, hetgeen eveneens bevestigd wordt door de iconografie. Sommige 
wrakken en afbeeldingen zijn uitgerust met doorgaande dwarsbalken en andere weer niet (Reinders 1985, 21 -
22) . De verscheidenheid in het iconografische materiaal lijkt dus bevestigd te worden door het archeologische 
materiaal waarbij we echter moeten bedenken dat in de afbeeldingen de scheepsbodem vaak niet of nauwelijks 
te zien is, terwijl juist de scheepsboorden in het archeologische materiaal meestal verdwenen zijn en moeten 
worden gereconstrueerd. Voorzichtigheid dient dus in acht te worden genomen bij een vergelijking tussen de 
beide soorten bronnen. 

Dezelfde voorzichtigheid geldt voor het benoemen van een laat-middeleeuws scheepswrak tot "kogge". De 
grote verscheidenheid van het wrakkenmateriaal mag op z'n minst doen twijfelen aan het bestaan van een 
"kogge"bouwtraditie. Deze term is in onze tijd bedacht terwijl wij niet weten wat de middeleeuwer een "kogge" 
noemde en het zeer de vraag is of de schrijvende middeleeuwer het verschil tussen scheepstypen wist aan te 
geven. Hierbij moeten we bedenken dat voor bij voorbeeld een tolgaarder een type-aanduiding niet van belang 
was; wel de laadcapaciteit want daarover moest betaald worden. Van sommige wrakken weten we dus niet of 
het een "ever", "baardse", "kraaier" of een "kogge" werd genoemd. Dat deze typen werden gebouwd in dezelfde 
bouwtraditie met overeenkomende constructiedetails lijkt waarschijnlijk. Het feit dat de "kogge" in de schriftelijke 
bronnen als het grote zeegaande schip onevenredig wordt benadrukt, leidt ons af van de grote verscheidenheid 
in vorm en type- aanduiding in de laat-middeleeuwse scheepvaart en sCheepsbouw. 

In het navolgende wil ik een mijns inziens intrigerend aspect van de laat-middeleeuwse sCheepsbouw 
behandelen. 

In het bekende boek van Paul Heinsius wordt in een noot op pagina 109 een lijst gegeven van 19 middeleeuwse 
stadszegels, die volgens de auteur een omgekeerd overnaadse bouwwijze van de afgebeelde schepen tonen . 
Ook Greenhili in zijn "Archaeology of the Boat" gelooft in een omgekeerd overnaadse bouwwijze gezien zijn 
reconstructie van een "hulk" (fig. 9.7). 

De derde auteur die aandacht schenkt aan deze bouwwijze is Zimmermann in zijn boek "Nefs der Cinque Ports". 
Hij geeft ons daar een afbeelding omtrent zijn idee over de omgekeerd overnaadse bouw (fig. 9.8) . Met uitzon
dering van een paar notities in het tijdschrift "Mariners Mirroe" en korte artikeltjes van Crumlin-Pedersen in 1965 
en 1981 besteedde niemand serieuze aandacht aan deze bouwwijze. Vandaar deze poging meer licht te 
werpen op deze zaak. 

Als start nemen we één stadzegel onder de loep, dat Heinsius in zijn rijtje noemde en wel het zegel van Neustadt 
(fig. 9.9). De foto 's van dit zegel en andere zegels in het boek van Ewe "Schifte auf Siegeln" maken duidelijk 
waar het om gaat. Ten gevolge van schuin invaliend licht zijn de bovenste smalie kanten van de gangen fel 
verlicht terwijl de brede gangen zelf enigszins in de schaduw liggen. Dit kan maar tot één conclusie leiden en wel 51 
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dat de onderste gang de gang erboven aan de buitenzijde overlapt: de omgekeerd ovemaadse bouwwijze. De 
volgende figuur (fig. 9.10) toont een ander aspect van de omgekeerd overnaadse wijze. De omgekeerde 
overlap is duidelijk waarneembaar, maar bovendien zijn de koppen van de nagels, die de gangen onderling 
verbinden, aan de bovenrand van de gangen weergegeven en niet, zoals bij normaal overnaads, langs de 
onderzijde. De omgekeerd overnaadse bouw wordt zodoende benadrukt. 

Fig. 9.8. 
Fig. 9.9. 
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Omgekeerde overnaadse bouwwijze met mallen (Zimmerman, p. 60) 
Zegel van Neustadt, 1351 (Ewe, p. 163) 

Als we dus deze positie van de nagelkoppen in gedachten houden en de omgekeerde overlap, die te ontdekken 
is door schuin invallend licht op foto's van de zegels, dan is het gemakkelijk in de middeleeuwse scheepsafbeel· 
dingen ongeveer 45 voorbeelden te vinden van de omgekeerde overnaadse bouw, die meer of minder 
overtuigend zijn. 

Bij voorbeeld, het admiraliteitszegel van Bristol toont de nagel koppen langs de bovenrand van de gangen en de 
foto in het boek van Ewe (blz. 93) laat de omgekeerde overlap zien. Het zegel stamt uit de 16e eeuw. Een ander 
voorbeeld is te vinden in een 12e eeuwse Franse bijbel (Mali 1929, Tafel G 16. i 17). Het miniatuur toont een 
"hulk"·achtige boot met nagelkoppen aan de bovenzijde van de gangen en boven deze rij nagels loopt een 
dubbele lijn, die mijns inziens de dunne zijkant van de gangen moet voorstellen. Andere voorbeelden laten 
veelal of de verdachte positie van de nagelkoppen zien, of de omgekeerde overlap. Slechts een paar 
voorbeelden laten beide aspecten zien. Volgens deze bronnen konden de bekendste middeleeuwse 
scheepstypen, zoals de "kogge" (het zegel van Kiel), de "hulk" (het doopvont van Winchester) en de "nef" (het 
zegel van Faversham) , gebouwd zijn met omgekeerd overnaadse gangen. Ook binnenvaartboten waren 
blijkbaar op deze wijze gebouwd, zoals bij voorbeeld te zien is op glas-in-Iood ramen in Keulen en Chartres. De 
afbeeldingen geven aan dat de bouwwijze voorkwam langs de kanaalkusten van Engeland en Frankrijk, de 
Noordzeekusten van Engeland en de Nederlanden en in mindere mate langs de Duitse Oostzeekust. 
Beeldhouwwerk en glas·in·lood ramen mei de omgekeerde bouwwijze komen voor in de binnenlanden van 
Frankrijk en langs de Rijn. 

We kunnen proberen vast te stellen hoe groot het percentage afbeeldingen is dat de omgekeerde bouw laat 
zien. Hierbij wordt uitgegaan van het werk van Friedrich Mali "Das Schiff in der bildenden Kunst" uit 1929. Alle 
afbeeldingen tussen 1000 en 1600 zijn in de telling opgenomen, terwijl geografisch Europa ten noorden van de 
Pyreneen en de Alpen is bekeken , omdat dit het gebied is waar afbeeldingen met de omgekeerd overnaadse 
bouwwijze voorkomen. Afgerond zijn er 1700 scheepsafbeeldingen. Omdat op vele afbeeldingen schepen en 
boten van verschillend type voorkomen en omdat Mali naar alle waarschijnlijkheid niet alle scheepsafbeeldin
gen heeft vermeld of kon vermelden is het totale aantal arbitrair op 2000 gesteld . De 45 afbeeldingen met 
omgekeerd overnaadse boten betekenen een percentage van rond 2%. Dit is niet erg hoog terwijl verschillende 
afbeeldingen twijfelachtig zijn in hun omgekeerde bouwwijze. Ter vergelijking is het aantal "kogge"· 
afbeeldingen (sommige ook twijfelachtig) iets minder dan 40; dit ligt dus ook rond de 2%. De "kogge" bestaat 
echter wel degelijk, zoals we aannemen. Het percentage van omgekeerd overnaads in de zegelafbeeldingen 
ligt beduidend hoger, namelijk ongeveer 12%. 

Dit zou een reflectie kunnen zijn van de grotere foutengevoeligheid van dit materiaal in verband met het in 
spiegelbeeld vervaardigen van de zegelstempels. Maar de vraag is nu, hoe de laat·middeleeuwse stempels 



werden gemaakt. Er zijn twee manieren: snijden (steken, graveren) en gieten. Het snijden gebeurde onder meer 
in hout en mineralen. Vanaf eind 12e eeuw is evenwel 80% van de bewaard gebleven stempels gegoten (ligen 
1912, 18; Pastoureau, 1981). Het toegepaste metaal was brons en messing. De procedure was als volgt. Eerst 
werd een positief in was gesneden aan de hand van een tekening, dan werd het met gips overgoten zodat een 
negatief ontstond. Dit gipsafgietsel werd in de natte klei gedrukt zodat, na droging, een positief ontstond. Hierin 
werd het metaal gegoten met 'lIs resultaat een negatieve afdruk van het in eerste instantie positieve wasmodel. 
Het metalen stempel werd met graveerstiften en vijlen afgewerkt. 

Fig. 9.10. Fig. 9.11. 

Fig. 9.10. Noach bij de bouw van de ark (Heinsius, p. 110) 
Fig. 9.11. Gangeinden van de Graveney boot (Zimmerman, bijlagen, plan 4) 
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Fig. 9.12. Kol/erup-wrak, reconstructie van dwarsdoorsnede (Andersen, p. 25) 

Van fouten ten gevolge van het in negatief werken hoeft dus helemaal geen sprake te zijn. Bovendien komt de 
omgekeerde overlap ook in andere soorten materialen voor, bijvoorbeeld steen, waarin schepen zijn afgebeeld . 
Waarom zou men herhaaldelijk de omgekeerde overnaadse wijze afbeelden als deze bouwwijze in de 
middeleeuwen niet bestond? Waarom tolereerde men anders zo'n duidelijke fout in de stadszegels? 
Vergelijkbare fouten in het middeleeuwse zegelmateriaal zijn niet te vinden. Alleen de letter N, en soms de S, in 
het randschrift is vaak verkeerd afgebeeld op zegels met boten , die al of niet de omgekeerd overnaadse bouw 
laten zien. Doch ook zegels die niets met schepen te maken hebben vertonen herhaaldelijk deze verkeerde N of 
S. De vervaardiging van een zegelafbeelding heeft weinig te maken met het produceren van het randschrift. Dit 
laatste werd vaak in het metaal geslagen met behulp van drevels. De letters N en S lenen zich hierbij goed voor 
vergissingen. 
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Laten we dus veronderstellen dat deze bouwwijze wel bestond en kijken wat recente auteurs ons vertellen over 
de problemen rond deze manier van bouwen. Heinsius (1956, 111) en na hem Zimmermann (1982, 62) 
beweren dat deze bouwwijze niet mogelijk is zonder van bovenaf te beginnen en dit betekent het gebruik van 
mallen of ten minste een paar vooraf opgerichte spanten (fig. 9.8) . Zou je zonder mallen van onderen beginnen, 
dus eerst de zandstrook, dan is het onmogelijk de tweede gang omgekeerd overnaads tegen de stevenbalken te 
plaatsen omdat de eerste gang al tegen de steven is bevestigd. Zoals in figuur9.7 is te zien is dit bij de bouw van 
een "hulk" geen probleem want dit type had blijkbaar geen stevenbalken. De gangen en de kielplank eindigden 
ver boven de waterlijn op horizontale boegbanden. Maar Heinsius bespreekt de bouw van een omgekeerd 
overnaadse "kogge", terwijl Zimmermann de omgekeerde "nef" behandelt. Deze typen waren wel uitgerust mei 
stevenbalken, zoals de iconografie en de archeologie ons leren. 

Bij de normale overnaadse bouwwijze start men met de zandstrook en vermindert men nabij de stevens de dikte 
van het overlappende deel van één ol beide boven elkaar liggende gangen om een waterdichte verbinding te 
verkrijgen met de stevenbalken. Bij de omgekeerd overnaadse bouw komt men echter wat dit aspect betreK in 
de problemen. Als we aannemen dat men in de middeleeuwen alleen van onder naar boven bouwde moet voor 
dit probleem een oplossing worden gevonden. Eén antwoord kan zijn dat men de sponning in de stevenbalk 
trapsgewijs toehakt om de omgekeerde overlap waterdicht in de sponning te kunnen nagelen. In dit geval kan 
men rustig met de zandstrook beginnen; de tweede gang kan eenvoudig in de ruimte tussen het land van de 
zandstrook en de ingehakte sponning worden geschoven. 

De wijze waarop de bodem van het "kogge"-type werd gebouwd biedt een andere oplossing voor het probleem. 
Zoals men weet, bestond het vlak van een "kogge" uit gladboordig gelegde gangen, die niet onderling waren 
verbonden. Midscheeps was de bodem vrij plat, terwijl de beide stevens scherp waren gebouwd. De gangen 
vertoonden dus voor en achter een sterk torderend verloop. Tenzij de planken werden gebrand stonden ze dus 
onder een behoorlijke spanning. Wellicht om deze spanning op te vangen liet men vaak de gangen in voor- en 
achterschip elkaar overlappen en werden ze met tweemaal omgeslagen spijkers verankerd. Er was dus sprake 
van een overgang van gladboordig naar overnaads in één en dezelfde gang. Het zal nu duidelijk zijn dat de 
omgekeerd overnaadse bouwwijze geen enkel probleem voor de middeleeuwse scheepsbouwer hoefde op te 
leveren. In feite is er totaal geen verschil met de normaal overnaadse bouw. Men kon de gangen rustig van 
onderen naar boven omgekeerd overnaads leggen; men diende alleen te zorgen dat de gangen nabij de 
stevenbalken overgingen naar gladboordig om een goede waterdichte afsluiting te krijgen in of op de 
stevenbalken. Dat de middeleeuwse bouwer zeer inventief was betreffende het probleem hoe de gangen op de 
stevens te laten aansluiten, bewijzen de Vikingschepen met hun trapsgewijs gebeeldhouwde stevens uit één 
stuk en de Graveney boot (fig. 9.11). Er werd dus waarschijnlijk niet van boven naar beneden gebouwd. 

Toch blijft het een interessante vraag of men in de late middeleeuwen reeds mallen of vooraf opgerichte spanten 
gebruikte bij de bouw van beneden naar boven. Zoals gezegd werden "koggen" met een gladboordige bodem 
gebouwd, waarbij de overgang naar overnaads wellicht diende ter onderlinge ondersteuning van de gangen in 
voor- en achterschip. Jammer genoeg vertelt Crumlin-Pedersen over het "kogge"wrak Kollerup in Denemarken 
dat niet alle bodemgangen de overgang naar overnaads bezaten (Crumlin-Pedersen 1979, 30). Ook het 
"kogge" wrak OZ 43 uit de IJsselmeerpolders, dat zeven gladboordige bodemgangen had, vertoonde in de 
onderste gangen een dergelijke overgang niet (Reinders 1985, 16). In beide wrakken, die in de 13e eeuw 
kunnen worden gedateerd, liepen deze gladboordige gangen in het midscheepse deel tot ver boven de kimmen 
door (fig. 9.12). Het is moeilijk in te zien hoe deze onderling niet verbonden gangen in een bodemvorm, die 
midscheeps vrij vlak was en scherp in voor- en achterschip, konden worden opgebouwd zonder ondersteund en 
in vorm gehouden te worden. Dit kon al helemaal niet als de planken niet door hitte werden vóórgevormd. 
Zeventiende eeuwse scheepsbouwprenten en de bouw van de recente Staverse jol laten een antwoord zien 
(Hasslöl, 1972). De gangen (waarschijnlijk voorgevormd) werden onderling bijeen gehouden door houten 
klossen, gespijkerd over de naden tussen de gangen. Dezelfde procedure kan gevolgd zijn in de late 
middeleeuwen, maar dan zullen de spijkergaten die de houten klossen achlerlieten archeologisch moeten 
worden aangetoond. Een alternatief is, te werken met mallen of een paar vooraf opgerichte spanten, zoals de 
zeventiende eeuwse prenten ook laten zien. Verder wil ik hier op dit aspect niet ingaan, maar op het volgende 
wijzen. 

Het vorenstaande maakt duidelijk dat veel over de middeleeuwse scheeps bouwwijze nog onbekend is. 
Vandaar dat we de omgekeerd overnaadse bouw methode niet zonder meer mogen afwijzen. Dit brengt ons op 
het archeologische materiaal. Crumlin-Pedersen dacht in 1965 de omgekeerde overlap te kunnen aanwijzen 
aan de hand van spantfragmenten van de boot van Brugge, gevonden in 1899. Peter Marsden heelt echter laten 
zien dat dit niet zo is; hij denkt zelfs dat deze boot geheel gladboordig was (Marsden 1976, 27). In 1981 wees 
Crumlin-Pedersen op een spantonderdeel, als losse vondst in Denemarken gevonden, dat volgens hem in een 
omgekeerd overnaadse boot heeft kunnen zitten. Hij geeft daarbij echter toe dat de bewijzen hiervoor eigenlijk 
niet aanwezig zijn (Crumlin-Pedersen 1981). Er zijn dus geen archeologische bewijzen voor de omgekeerd 
overnaadse bouwwijze. 



Tot slot een mogelijk voordeel van deze bouwwijze. Omdat de bodem en de zijden van een omgekeerd 
overnaadse baal vele richels vertonen, die als extra kielen kunnen worden beschouwd omdat ze de andere kant 
opwijzen als bij de normale overnaadse bouw, bestaat de mogelijkheid dat een dergelijke boot met zijwind 
minder last heeft van verlijeren dan zijn normale tegenhanger. In het midden van devorige eeuw wees Van Loon 
in zijn "Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw" reeds op dit voordelige aspect van deze bouwwijze, want 
"zwaarden zijn de pest in harde wind en hol water" (blz. 142). 

Resumerend: 

De afbeelding op de zegels van Lübeck stelt geen "kogge" voor. 
Het Bremer wrak is op goede gronden een "kogge" te noemen, hoewel een keihard bewijs ontbreekt. 

De verscheidenheid in de zogenaamde "koggen" wrakken kan bevestigd worden door het iconografische 
materiaal. 

Slechts een klein percentage van de middeleeuwse afbeeldingen toont de orngekeerde overnaadse bouwstijl. 
Gezien de waarschijnlijke produktiewijze van de stempels in de late middeleeuwen door middel van gieten 
moeten we echter heel voorzichtig zijn in het zonder meer afwijzen van deze omgekeerde bouwwijze. 
Archeologisch bewijsmateriaal voor de omgekeerde overlap bestaat niet. 

De gladbaardige bouwwijze van de scheepshuid werd reeds in de 13e eeuw gedeeltelijk toegepast. 
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10. De opgraving van het vlak van een kogge bij Rutten 

Rob Oosting 

In de zomer van 1985 hebben medewerkers van de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) de resten van een kogge opgegraven, op kavel A 57 nabij het plaatsje Rutten in de 
Noordoostpolder (figuur 10.1). Tijdens de opgraving heeft Arent Vos (sludent prehistorie, Rijksuniversiteit van 
Lelden) aandacht besteed aan de constructie van het schip. Bij het samenstellen van dit voorlopige verslag, zijn 
een aantal gegevens aan de beschrijving van Vos ontleend . 

Fig. 10.1. Opgraving van een 13e eeuwse kogge bij Ruften in de Noordoostpolder 

Door een foutieve melding van een scheepswrakvondst op kavel A 58 in 1982, werd bekend dat tijdens 
drainagewerkzaamheden in 1980 op kavel A 57 scheepshout was gevonden. Uit de dossiers in het museum 
voor Scheepsarcheologie bleek dat men tijdens eerdere drainagewerkzaamheden in 1952 een scheepswrak op 
deze kavel had aangetroffen. Dit scheepswrak heeft men indertijd gereserveerd voor nader onderzoek. 

In september 1982 vond een verkenning plaats. Uit deze verkenning bleek dat het ging om het vrijwel complete 
vlak van een groot laat-middeleeuws schip. Voorts werd geconstateerd dat in 1980 een aantal onderdelen uit 
het wrak waren verwijderd die gelukkig bewaard waren gebleven. Na de verkenning zijn de losse onderdelen 
meegenomen naar Ketelhaven . Gezien de hoge ligging van het schip werd besloten om het in 1985 te 
onderzoeken. 

Tijdens de opgraving is een grote partij vuursteen van Scandinavische herkomst aangetroffen, die over het 
gehele vlak verspreid lag. Het totale gewicht van de partij vuursteen, die mogelijk als ballast heeft gediend, 
bedroeg 5.000-6.000 kg. De voornaamste vondsten die tijdens de ontgraving te voorschijn kwamen waren het 
skelet van een geit of schaap, steengoed- en kogelpotscherven en een stuk van een ongeveer 7 cm dikke 
(anker)tros gemaakt van hennep (mondelinge mededeling Professor Sassen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen). Het zeven van een groot deel van de verspoelingslaag leverde nog meer kleine vondsten op 
waaronder scherven, spijkers, fragmenten van sintels en enkele kleine stukken barnsteen . Op grond van de 
aardewerkscherven wordt de ondergang van het schip voorlopig in de tweede helft van de 13e eeuw gedateerd. 

Na de opgraving zijn alle onderdelen naar Ketelhaven overgebracht waar zij op schaal 1:10 worden getekend. 
Na documentatie en bemonstering ten behoeve van het jaarringonderzoek zullen de onderdelen onder de 
grondwaterstand worden begraven. 
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Van het schip op kavel A 57 waren alleen de kiel plank, de voorstevenhaak, het horizontale deel van de 
achterstevenhaak, het vlak en fragmenten van de zijden bewaard gebleven. Alle gevonden scheepsonderdelen 
waren van eikehout vervaardigd. De kielplank en stevenhaken zijn aan elkaar bevestigd door middel van een 
schuine liplas en twee rijen omgeslagen spijkers (figuur 10.2). In de lassen is mosbreeuwsel aangetroffen. De 
kielplank heeft een grootste lengte van 11,72 m, een breedte van 50 cm en een dikte van 15 cm. Aan de 
onderzijde gemeten bedraagt de lengte van de kielplank met stevenhaken ongeveer 15.90 m. In een gedeelte 
van het horizontale deel van de stevenhaken en in het opgaande deel over de gehele lengte is een sponning 
uitgehakt. De vlakplanken sluiten in deze sponningen tegen de stevenhaken aan. De hogere delen van de 
stevens zijn tijdens de opgraving niet teruggevonden. 

Het vlak bestaat uit drie brede gangen aan weerszijden van de kielplank. Opvallend is dat de gangen slechts uit 
twee planken zijn samengesteld , onderl ing verbonden door een schuine las. Dit heeft tot gevolg dat lange 
planken zijn gebruikt waarbij sommige een lengte van 9,50 - 10,00 m hebben. De dikte van de vlakgangen is 
ongeveer 7 cm. 

De zandstrook ligt over de gehele lengte karveel tegen de kielplank en de middelste vlakgang aan . De buitenste 
vlakgang ligt midscheeps karveel tegen de kielplank en de middelste vlakgang, terwijl in voor- en achterschip 
deze beide gangen overnaads aan elkaar zijn bevestigd. Waar de gangen karveel tegen elkaar liggen zijn zij 
onderling niet verbonden. 

Een duidelijke overgang tussen vlak en zijden is niet aan te wijzen, omdat het vlak zeer geleidelijk overloopt in de 
zijden (figuur 1 0.3) . De vierde gang (kimgang) aan weerszijden van de kielplank ligt midscheeps karveel tegen 
de buitenstevlakgang. In voor- en achterschip zijn deze beide gangen overnaads aan elkaar bevestigd . Van de 
volgende gang, die eveneens als kimgang zou kunnen worden beschouwd, waren slechts een aantal 
fragmenten aanwezig . Deze gang is over zijn gehele lengte overnaads aan de vierde gang vastgemaakt. 

In het overnaadse gedeelte zijn de huidgangen met behulpvan ijzeren spijkers, die van buitenaf zijn ingeslagen, 
aan elkaar bevestigd. De spijkers zijn aan de binnenzijde met de punt in het hout teruggeslagen . De naden zijn 
gebreeuwd met mos dat op zijn plaats wordt gehouden door een moslat en sintels. Tussen de lassen en op de 
plaatsen waar de gangen karveel tegen elkaar liggen is eveneens mosbreeuwsel aangetroffen. 

Het dwarsverband van het schip wordt voor een groot gedeelte gevormd door de inhouten ; zij bestaan uit 
leggers, wrangen en oplangers. Tijdens de opgraving zijn 25 leggers en wrangen gevonden, terwijl sporen van 
nog vier wrangen zijn aangetroffen. Opvallend zijn de grote afmetingen van deze onderdelen. De gemiddelde 
spantafstand, hart op hart gemeten, bedraagt ongeveer 50 cm. De hoogte en de dikte van de leggers en de 
wrangen varieert respectievelijk tussen 20,5- 28 cm en 21 ,5 -43 cm. Voor het afvoeren van (Iek)water zijn in de 
onderkanten van alle leggers en wrangen, afhankelijk van hun afmetingen en plaats, twee tot zes loggaten 
aangebracht. De vlak- en huidplanken zijn in het algemeen met één of twee houten pennen, die een doorsnede 
van 3 cm hebben, aan de inhouten bevestigd. 

Naast de kielplank en stevenhaken zorgen het zaathout (figuur 10.4) en de wegers die over de leggers en 
wrangen heen liggen voor het langsverband. Van het zaathout is een stuk met een lengte van 9,43 m 
teruggevonden, vermoedelijk is het zaathout nog iets langer geweest. Ter plaatse van de mast is het zaathout 
over een lengte van ongeveer drie spantafstanden verbreed. In de verbreding van het zaathout is het mastspoor 
uitgehakt. Aan weerszijden van de verbreding bevinden zich drie steunders. Deze steunders steunen het 
zaathout; zij brengen de zijdelingse krachten die op het zaathout via mast en mastvoetworden uitgeoefend over 
op de onderliggende leggers . De steunders zijn, evenals het zaathout, met houten pennen (doorsnede 3 cm) 
aan de leggers bevestigd. In het schip zijn twee wegers aangetroffen aan weerszijden van het zaathout, terwijl 
er aanwijzingen voor een derde weger zijn gevonden. De wegers zijn met houten pennen (doorsnede 3 cm) en 
spijkers aan de leggers vastgemaakt. 

Nadat het zaathout, de wegers en de inhouten uit het scheepswrak waren verwijderd zijn de vlak- en 
huidplanken nader bestudeerd. Hierbij kwamen een aantal opmerkelijke details naar voren die mogelijk meer 
inzicht kunnen geven in de bouwwijze van het schip. 

Op enkele plaatsen zijn in de gangen tussen de leggers houten pennen met een diameter van ongeveer 3 cm 
aangetroffen. De aanwezigheid van de pennen zou op het volgende kunnen wijzen: 
- hergebruik van het hout; 
- misboringen bij het aanbrengen van de leggers waarbij de gaten opgevuld zijn met houten proppen (pennen): 
- gebruik van hulpspanten bij de bouw die met houten pennen werden vastgezet. 

Aan de binnenzijde van de vlak- en huid planken zijn op verschillende plaatsen waar deze karveel tegen elkaar 
liggen kleine eikehouten pennetjes aangetroffen . Deze pennetjes, die aan de bovenzijde ongeveer 0,6 x 0,8 cm 59 
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meten, zijn waarschijnlijk gebruikt voor het dichten van oude spijkergaten. De penneljes zijn in het schip op 
kavel A 57, zowel onder als tussen de spanten aangetroffen . Vaak bevinden zij zich paarsgewijs aan 
weerszijden van de naad tussen twee planken. 

Een verklaring voor de aanwezigheid van de kleine houten pennetjes, met een doorsnede van 0,6 x 0,8 cm, in 
het karveel gebouwde gedeelte van het vlak, moet waarschijnlijk worden gezocht in de bouwwijze van het schip. 
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het in de laat middeleeuwse scheepsbouw gebruikelijk was om eerst de 
huid te bouwen alvorens de inhouten aan te brengen, dan wijzen de houten pennetjes mogelijk op het gebruik 
van boeiklampen . Boeiklampen zijn korte houten plankjes die in de 17e eeuw over de naad (naden) tussen een 
aantal gangen werden gespijkerd om deze in de beginfase van de bouw bij elkaar te houden (Witsen 1671,150). 
Na het aanbrengen van de leggers werden de boeiklampen successievelijk overbodig en konden zij worden 
verwijderd. De achterblijvende spijkergalen werden vervolgens met kleine eikehouten pennetjes opgevuld. In 
het overnaads gebouwde gedeelte van de romp was het gebruik van boei klampen overbodig; daar zijn de 
gangen immers door middel van spijkers met elkaar verbonden. De houten pennen met een doorsnede van 3 
cm tussen de leggers geven mogelijk de plaats van hulpspanten aan die tijdens de eerste fase van de bouw de 
romp in de juiste vorm moesten houden. 

Het gebruik van kleine houten penneljes om oude spijkergalen te dichten, is reeds eerder bij een aantal 
scheepsresten in de IJsselmeerpolders waargenomen (tabel 1 0.1). Dergelijke pennetjes zijn ook aangetroffen 
bij het scheepsfragmenl uit het Scheurrak (Maarleveld, 1986). 

Van Yk (1697) beschrijft kleine houten pennetjes om oude spijkergaten te dichten. In hoofdstuk IX van "De 
Nederlandsche Scheeps-Bouw-Konst Open Gestelt" behandelt Van IJk het gebruik van het eikehout voor ver
schillende constructiedelen waaronder: houten nagels, wiggen, pluggen en spijkerpennen. Over de 
spijkerpennen schrijft hij (blz. 41) ", mitsgaders Spijkerpennen, die tot het digtmaken van eenige, nu niet meer 
nodig fijnde, Spijkergaten dienen,". Mijns inziens, is voor alle in de tabel omschreven gevallen duidelijk dat de 
houten pennetjes gebruikt zijn om oude spijkergaten te dichten. Derhalve lijkt het juisl om in de genoemde 
gevallen deze pennetjes "spijkerpennen" te noemen. 

Vele scheepsresten uit de IJsselmeerpolders vertonen, wat betreft de constructie, overeenkomt met de Bremer 
kogge; een reden om met enig voorbehoud over 'koggekenmerken' te spreken (Reinders, 1985). Puntsgewijs, 
zullen deze 'koggekenmerken ' worden vergeleken met de gegevens over de scheepsresten die op kavel A 57 in 
de Noordoostpolder zijn gevonden. 

1. Het gebruik van een kielplank in plaats van een T-vormige kiel, zoals gebruikelijk in de Scandinavische 
scheepsbouw vanaf de Vikingtijd. Uit de Slavische scheepsbouwtradilie zijn eveneens scheepsvondsten 
met een T-vormige kiel bekend . 

Het schip bij Rutten, Noordoostpolder A 57, heeft een kielplank. De breedte (50 cm) en dikte (15 cm) van de 
kielplank zijn veel groter dan die van de andere in de IJsselmeerpolders gevonden koggen. Opvallend is de 
overeenkomst met de afmetingen van de kielplank van de Bremer kogge die bij benadering een breedte van 
45 cm en een dikte van 15 cm heeft. 

2. Het gebruik van knievormige balken , de zogenaamde stevenhaken, als overgang tussen kielplank en 
stevens. 

Noordoostpolder A 57 heeft stevenhaken die aan de uiteinden van de kielplank zijn bevestigd . 

3. Een karveel gebouwd vlak en overnaads gebouwde zijden. In voor- en achterschip zijn de vlakgangen een 
kwartslag gedraaid om ze aan de stevenhaken te kunnen bevestigen. De vlakplanken gaan daarbij over van 
karveel in overnaads. 

Noordooslpolder A 57 heeft een karveel gebouwd vlak en voor zover kan worden waargenomen, overnaads 
gebouwde zijden. In het karveel gebouw de gedeelte zijn de gangen niet aan elkaar bevestigd. In voor- en 
achterschip gaan de buitenste vlakgang en de binnenste kimgang over van karveel in overnaads. De 
vlakgangen zijn een kwartslag gedraaid om in de stevenhaken te passen. 

4. Vlak- en kimgangen zijn bevestigd in een sponning die in de stevenhaken is uitgehakt. De hoger gelegen 
gangen van de zijden omsluiten de stevens. 

Van Noordoostpolder A 57 ontbreken de stevens evenals het opgaande deel van de achterstevenhaak. Bij 
de voorslevenhaak was te zien dal de zandstrook en de middelste vlakgang aan weerszijden van de sleven 
haak in een sponning vallen . Voor de hoger liggende gangen kon dit niel worden vaslgesteld. 
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5. Onderlinge bevestiging van de overnaadse gangen met "2 keer" omgeslagen spijkers. Bij Noordoostpolder A 
57 is aan weerszijden slechts één geheel overnaads gebouwde gang aangetroffen, die was uitgezakt. 
Slechts op enkele plaatsen was waar te nemen dat de gangen door "2 keer" omgeslagen spijkers aan elkaar 
waren bevestigd. 

6. Het breeuwen van de naden met mos, moslat en sintels, het zogenaamde gesinteld werk. 

Op verschillende plaatsen is in Noordoostpolder A 57 het gebruik van gesinteld werk waargenomen. 

7. De onderdelen van de kiel en de planken van de gangen zijn onderling verbonden door een schuine las 
waarbij de uiteinden van de planken recht zijn afgezaagd. 

Bij Noordoostpolder A 57 zijn de genoemde onderdelen onderling verbonden met een schuine las. Alle 
planken zijn ter plaatse van de las recht afgezaagd. 

8. In de "kogge-bouwtraditie" komen vele vormen van mastsporen voor. In een aantal gevallen is het mastspoor 
geïntegreerd in een zaathout. 

Bij Noordoostpolder A 57 is het mastspoor volledig geïntegreerd in het zaathout. 

9. Veelal komt men in de "kogge-bouwtraditie" het gebruik van dwarsbalken tegen, die door de huid steken of 
met knieën aan de huid zijn bevestigd. 

Aangezien van Noordoostpolder A 57 slechts het vlak is teruggevonden, zijn er geen duidelijke sporen van 
dwarsbalken aangetroffen. Mogelijk wijst een oplanger met een recht afgezaagde kant op de aanwezigheid 
van een dwarsbalk. 61 
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Het is duidelijk dat de op kavel A 57 gevonden scheepsresten in vrijwel alle gevallen de genoemde 
"koggekenmerken" vertonen . Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat het schip tot dezellde 
scheepsbouw tradit ie behoort als de door Reinders (1985) beschreven schepen. 

Ten slotte zullen enkele hoofdafmetingen van de scheepsvondst van kavel A 57 worden vergeleken met de 
gegevens over andere koggen (Reinders, 1985). Slechts op enkele punten is een vergelijking mogelijk, 
aangezien op kavel A 57 alleen het vlak is teruggevonden . Veronderstellingen omtrent afmetingen en grootte 
van deze kogge kunnen derhalve alleen op de maten van het vlak worden gebaseerd. 

Het vlak heeft een lengte van ongeveer 15,90 m en een breedte van 4,76 m. Wanneer de lengte en breedte van 
het vlak tegen elkaar worden uitgezet (figuur 10.6), dan kan hieruit het volgende worden afgeleid : 
- De lengte/breedte-verhouding van het vlak (UB = 3,34) is duidelijk kleiner dan die van de in de 

IJsselmeerpolders gevonden koggen en de Bremer kogge . 
- De lengte van het vlak (L) is groter dan die van de andere koggen . 
- De breedte van het vlak (B) is aanzienl ijk groter dan die van de andere genoemde koggen. 

Vergelijking van de plaats en de constructie van het mastspoorvan de kogge A 57 met de door Reinders (1985) 
gepubliceerde gegevens laat het volgende zien : 

- In figuur 10.7 is de lengte van het vlak uitgezet tegen de plaats van het mastspoor ten opzichte van de halve 
lengte van het vlak. Opvallend is dat deze verhouding voor de kogge A 57 en de Bremer kogge nagenoeg 
hetzetfde is. 

- De constructie van het mastspoor van Noordoostpolder A 57 vertoont veel overeenkomst met de constructie 
van twee schepen uit de IJsselmeerpolders (Flevoland OZ 43 en OZ 36) , de Bremer kogge en de in 
Denemarken bij Koldin en Vejby gevonden koggen (Crumlin-Pedersen, 1979). 

De gegevens over het vlak van een laat middeleeuws schip op kavel A 57 in de Noordoostpolder leiden tot de 
volgende voorlopige conclusies: 
- Vergel ijking met de genoemde "koggenkenmerken" laat zien dat het schip op kavel A 57 tot dezelfde 

scheepsbouwtraditie behoort als de eerder in de IJsselmeerpolders gevonden koggen en de Bremer kogge. 
- Aan de hand van aardewerkscherven en het grondprofiel konden de scheepsresten worden gedateerd in de 

tweede helft van de 13e eeuw. Deze datering wijst erop dat de bij Rutten gevonden scheepsresten met de 
kogge van Kollerup (Crumlin-Pedersen, 1979) tot de oudste tot nu toe bekende schepen van dit type in West
Europa mogen worden gerekend. 

- De afmetingen van de constructie-onderdelen en van het vlak doen vermoeden dat het scheepsvlak op kavel 
A 57 afkomstig is van een kogge die qua afmetingen zeker zo groot als de Bremer kogge is geweest. 

- Op de binnenzijde van de scheepshuid zijn in het karveel gebouwde gedeelte zogenaamde "spijkerpennen" 
aangetroffen. Deze spijkerpennen geven de plaats van de boeiklampen aan . Het gebruik van boeiklampen, 
tot nu toe slechls bekend uil de 17e eeuw, staat in verband met een bouwwijze waarbij eerst de scheepshuid 
werd samengesteld voordat de inhouten werden aangebracht. 

In 1986 zullen alle naar Kelelhaven gebrachte onderdelen op schaal 1 :1 0 worden getekend. Na documentatie 
worden de onderdelen op advies van de Commissie Historische Scheepsresten onder de grondwaterstand 
begraven , aangezien op hel ogenblik geen mogelijkheid bestaat om de onderdelen te conserveren. Uitwerking 
van de schaaltekeningen en de opgravingsgegevens, die mogelijk meer licht op de kogge-bouwtraditie zullen 
werpen, zal nog enige jaren vergen . 



Tabel 10.1. Overzicht van scheepswrakken in de Ijsselmeerpolders waarin spijkerpennen zijn aangetroffen 

vindplaats/ 
kavelnummer 

Noordoostpolder 
E 81 

Noordoostpolder 
A 57 

Zuidelijk Flevoland 
NZ 43 

Oostelijk Flevoland 
F3 

Literatuur 

scheepstype 

karveel ge-
bouwd vracht-
schip 

kogge 

kogge 

Groninger 
tjalk 

datering spijkerpennen 
binnen- buiten-
zijde zijde 

eerste helft x x 
17e eeuw 

laatste kwart x 
13e eeuw 

? x 

(gebouwd in 1878 
vergaan in 1886) x 
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11. Voorlopig verslag van het onderzoek van het 15e-eeuwse Mataró
model 

L.M. Akveld 

Een verslag van hel onderzoek van een scheepsmodel moge op hel eerste gezicht een wal vreemde eend in de 
bijt lijken op een studiedag die is gewijd aan de discussie van hetgeen de resten van echte schepen bijdragen 
aan onze kennis over schip en scheepsbouw, toch tijkt mij zo 'n verstag wel op zijn ptaats. 

Het betreffende model, het 15e-eeuwse zogenaamde Matarómodel, stamt immers uit een, wat technische 
gegevens betreft tenminste, nogal bron-arme periode van de Europese scheepsbouwgeschiedenis, waarin het 
met één mast getuigde schip voor de vaart langs de kust uitgroeide tot een echt groot zeegaand schip met drie 
masten, en daarmee tot een type vaartuig, waaraan tot het midden van de 198 eeuw maar zeer weinig 
principiële veranderingen zouden worden aangebracht. 

Die ontwikkeling speelde zich niet op één plaats af, maar geschiedde min ol meer gelijktijdig in Zuid- én 
Noordwest-Europa. In beide gebieden werd voortgebouwd op reeds beschikbare scheepsbouwkundige kennis 
en tradities. Een complicerende factor is daarbij ook dat door de snelle toeneming van de handelsbetrekkingen 
tusen noord en zuid in die tijd een wederzijdse beïnvloeding van sCheepsbouwtradities plaatsvond. Het 
achterhalen van de ontwikkelingslijn is daardoor extra moeilijk. 

En wat zijn dan de bronnen van onze kennis over deze cruciale sprong voorwaarts in de ontwikkeling van het 
schip, veroorzaakt door economische factoren (zoals de verlenging van de transportroutes, de behoefte aan 
grotere laadruimte dan voor de vaart van haven naar haven nodig was) , door wetenschappelijke ontwikkelingen 
op het gebied van navigatiekunde en als gevolg van de militaire behoefte aan een pur-sang gevechtsmachine? 

In de eerste plaats de talloze contemporaine afbeeldingen uit de 14e-16e eeuw, waarop zeegaande schepen 
staan afgebeeld. Het onderzoek van de documentaire waarde van deze afbeeldingen - wàt in het afgebeelde 
schip is in overeenkomst met de werkelijkheid, welke invloed heeft het perspectief, in hoeverre is het schip 
dienstig aan het doel van de schildering? -, zulk onderzoek is maar net begonnen . 

Dan is er natuurlijk de overweldigende massa geschreven bronnenmateriaal , met name in Italiaanse en 
Spaanse archieven. Die bronnen zijn in de eerste plaats economisch en financieel van karakter, niet technisch. 
Het gebruik dat tot nu toe van die bronnen is gemaakt, leert dat alleen al de interpretatie van de voor de 
aanduiding van scheepstypen gebruikte terminologie grote moeilijkheden oplevert. 

De vondst van scheepswrakken uit die periode - en die vormen de belangrijkste bron van onze kennis over de 
constructieve details van elk schip, zij vormen de weerslag in de praktijk van de geaccumuleerde al dan niet 
opgetekende theoretische kennis terzake - , zulke wrakken zijn nog steeds in beperkte mate bekend en 
onderzocht. Voorzover ik weet zijn dat de 16e-eeuwse Baskische walvisvangstschepen, waarvan de 
verwonderlijk complete wrakken zijn aangetroffen in Red Bay (Labrador). Dan is er het wrak van een 
waarschijnlijk midden 16e-eeuws zeegaand schip van Zuideuropese origine, dat is vergaan bij het Molasses rif 
ten zuidoosten van de Bahama's. En ten slotte is er het wrak van een wellicht 16e-eeuws Spaans schip, dat in 
1984 werd aangetroffen in de Stud land Bay op de kust van Dorset en dat "interessante overeenkomsten 
vertoont met het wrak van de "San Juan" in Red Bay". 

Bij zulke relatieve schaarste aan primaire betrouwbare bronnen zou het 15e-eeuwse model in de verzameling 
van het Rotterdamse Maritiem Museum "Prins Hendrik" in ieder geval van belang kunnen zijn. Soms lijkt het 
model als "missing link" te gaan figureren . Het feit, dat elke uitgever van een boek, waarin de ontwikkeling van 
het schip in de late middeleeuwen aan de orde komt, het model als een soort verplichte illustratie opneemt, heeft 
er mede toe bijgedragen , dat het model deze voorlopig niet gerechtvaardigde functie kreeg, 

Ik kan nu niet verder gaan dan te stellen dat het onderzoek van het model wellicht een aantal van de vragen kan 
helpen beantwoorden , die bestaan ten aanzien van de ontwikkeling van het zeegaande schip op het Iberisch 
schiereiland in de 15e eeuw. Niet te ontkennen valt overigens dat het 15e-eeuwse model uniek is. Als 
contemporaine driedimensionale uitbeelding van het technische verschijnsel schip is het een eenzaam 
exemplaar in de periode tussen het begin van onze jaartell ing en het begin van de 17e eeuw. 

Zoals bekend dook het model op het eind van de jaren 1920 op bij een New Yorkse antiquair. Het tot op heden 
nog niet met bewijsstukken gestaafde verhaal wil , dat het model sinds zijn bouw als votiefschip ergens 
gedurende de 15e eeuw, heeft gestaan in de kapel van de heilige Simon in Mataró, ten noorden van Barcelona 
op de Catalaanse kust gelegen, dat het als "mooi stuk" heeft gezworven langs een aantal Spaanse families en 
dat één van hen het naar de Verenigde Staten heeft verkocht. 

Sinds 1930 staat het model als bruikleen in het Maritiem Museum "Prins Hendrik". In 1983 kon het museum het 
van de Erven Van Beuningen kopen voor een bedrag van f 170.000,-, een bedrag dat voor 100% werd 
gefourneerd door de Rotterdamse G.Ph . Verhagen Stichting. Dat bedrag lijkt hoog, maar zeer deskundige 65 
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veilinghouders verzekerden mij dat het model, omgeven door de nodige publiciteit in London of New York 
gemakkelijk een veelvoud van dat bedrag zou kunnen opbrengen : een relatie met de namen Columbus en 
Magelhaes is eenvoudig te leggen; Spanjaarden , Amerikanen en Japanners zouden met blanco cheques op de 
stoep staan. 

In het jaar van verwerving zijn we met het onderzoek van het model begonnen, ons baserend op hetgeen Van 
Nouhuys, in de jaren 1930 directeur van het Maritiem Museum "Prins Hendrik", over het model optekende in zijn 
"Het model van een Spaansch Karveel uit het begin der 15e eeuw". 

Wat belreft de reconstructie van de geschiedenis van het model zijn we nog niel veel verder dan hij was. De 
oplossing moet liggen in het kerkelijk archief van het bisdom Gerona, waaronder Mataró vele eeuwen lang 
resorteerde ; grote delen van dat archief zijn echter in de woelige jaren 1930 ten onder gegaan; wat overbleef is 
nog ongeordend. 

Van Nouhuys keek met een spiegeltje via hetluikhoofd midscheeps in het ruim van het model. Wij deden dat met 
behulp van een kleine video-camera (fig. 11.1) en legden ons bezoek aan het inwendige van het model op tape 
vast. Dat bezoek leverde verrassende resultaten op. Wij telden 14 spanten en dat waren er minder dan er in 
werkelijkheid geweest zullen zijn. De spanten die er waren , zijn volgens het boekje aangebracht: 
bodemwrangen - van verschillende lengte overigens - met een inkeping op de kiel vastgemaakt, met 
daaroverheen een zaalhout. Oplangers verschervend aan de voorzijde van de spanten gespijkerd. De wijze van 
bevestiging van de spanten aan de dekbalken hebben we nog niet kunnen achterhalen omdat de opening 
tussen balkwegering en onderzijde dekbalken te klein was voor de camera ; röntgen-onderzoek kan op dat punt 
wellicht opheldering brengen. 

Fig. 11.1. Video-opname van het ruim van het model, naar voren gezien 

In voor- en achterschip zitten zware wrangen gespijkerd. Aan stuurboord en bakboord zitten drie smalle wegers 
van uiteenlopende lengte. Gedeeltelijk aan de spanten vast, deels daartussen zitten in voor- en achterschip 
oplangers, die doorlopen tot tegen hel potdeksel en voor- en achterkasteel dragen. Het dek is als bij een echt 
schip op de balken vastgespijkerd. De spijkers komen rechtstandig onder de balken uit en zijn niet omgelegd. 



Merkwaardig is de toestand van het ruim. Het ziet eruit, alsof het model eerst gisteren gemaakt is. Nog 
merkwaardiger is, dat een deel van de spanten geteerd is, een ander deel niet. Het waarom is niet duidelijk. Een 
deel van de dekbalken steekt door de romp heen en vervult de in die tijd gebruikelijke functie van muuranker. 

Geeft het model wat zijn samenstel van kiel, stevens en spanten betreft de indruk niet geheel volgens de 
werkelijkheid te zijn gebouwd, de bouwwijze van het model bóvendeks ademt door zijn detaillering wél een sfeer 
van realiteit. Van Nouhuys gaat in zijn eerder genoemde brochure uitvoerig op allerlei constructiedetails in . 

Raadselachtig is de laag teer, die het gehele bovendek bedek!. Is dit ter bevordering van de waterdichtheid 
daarvan? Of kunnen we het vergelijken met de dunne bitumen laag op het dek van een ijzeren schip, die onder 
meer een isolerende functie heeft? 

Het ligt in onze bedoeling om deze detaillering te toetsen aan de resultaten van een zo breed mogelijk opgezet 
iconografisch onderzoek en aan de gegevens die het onderzoek van de wrakken in Red Bay en elders oplevert. 
Zo hopen we meer te achterhalen van de - op het model grotendeels verdwenen - schuiven tussen de 
railingstutten van voor- en achterkasteel en kraaien es!. Vormden zij een bescherming tegen pijlen en ander 
wapentuig? Was de helmstok werkelijk zo groot en zwaar als het model suggereert? Zijn de openingen in de 
dekken van voor- en achterkasteel wellicht ook voorzien geweest van een spil , van welk stuk uitrusting nu elk 
spoor ontbreekt? 

Er is nauwelijks iets over van de versiering van het model. Verfsporen wijzen op een oorspronkelijke 
veelkleurigheid. 

De reconstructie van het tuig is een verhaal apart. Het model heeft nu een vierkant getuigde mast. De plaatsing 
is correct, getuige mastvoet en dekdoorvoering. De mastkorf toont ook zeer origineel. De masl echter lijkt een 
kopie. Het tuig, met voor een groot deel naar het lijkt originele blokken, wijst op de aanwezigheid van een 
bezaansmast -met een latijnzeil dan. Deze lichte mast zou dan hebben gerust in een mastvoet onder het dek. 
Ook in het voordek zit een opening. Merkwaardigerwijs bestaat er een foto uit London IIlustrated News uit de 
jaren 1930, waarop het model is te zien, getuigd met drie masten. 
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Fig. 11.2. Mode/restaurafeur C. Hardank bezig met het opmeten en in tekening brengen van hel mode/ 67 
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Na het onderzoek van het inwendige van het model mat de modelrestaurateurvan het museum C. Hardank (fig . 
11 .2) het in een vaste opstelling op; hij legde deze opmetingen vast in een set tekeningen, schaal 1 : 1. De 
tekeningen lieten een lichtelijk getordeerde romp zien, waarschijnlijk een gevolg van de invloed van wisselende 
klimaten op het kurkeiken model. Gecorrigeerde versies van de desbetreffende tekeningen tonen, hoe het 
model er ooit heeft uitgezien. Toen die set tekeningen eenmaal gereed was, leek de tijd gekomen om na te gaan 
of een echt schip, x-maal groter dan dit model, enige overlevingskans op zee zou hebben. Het Bloemendaalse 
scheepsbouwbureau De Groot deed het nodige rekenwerk voor ons op basis van de veronderstelde schalen 1 : 
16, 1 : 18, 1 : 20 en 1 : 22. 

Hoewel de schaal 1: 18 op basis van een hoogte van 1,70 m tussen hoofddek en dek achterkasteel 
waarschijnlijk lijkt, leiden in korte tijd uitgevoerde voorlopige berekeningen voor alle schalen tot een afdoende 
stabiliteit en een acceptabel nuttig laadvermogen. Bij schaal 1 : 18 geeft dit een schip van ruim 18 meter lang 
over de stevens met een grootste breedte van 9,5 meter en een holte onderdeks van bijna 5 meter. 

Het ledige scheepsgewicht bedraagt dan ca. 135 ton, voorraden en nuttige lading omvatten ca. 85 ton. Bij een 
veronderstelde ballast van 44 ton zou het schip met een diepgang van 3,9 meter een redelijke zeiler zijn , vóór de 
wind. 

Deze grove conclusies kunnen aanZienlijk worden veriijnd, indien archiefonderzoek, bij voorkeur over een 
aaneengesloten periode, voor een soortgelijk schip gegevens zou opleveren over de soorten lading die 
gedurende dagelijkse vaartijden van bepaalde duur tussen een aantal havens worden vervoerd. Beschikbaar
heid van tijd en mankracht, dus geld, zullen bepalen, wanneer dat onderzoek er komt. 

Wat doen we met het originele model nadat wij al le aspecten daarvan grondig hebben onderzocht? Net als met 
sommige wrakken gebeurt hier in de polder, willen wij het model veilig opbergen. Dat zou kunnen in een met een 
gasmengsel onder overdruk gevulde vitrine , die de huidige toestand als het ware bevriest. Met behulp van een 
getuigde replica van het model hopen we in de toekomst windtunnel- of vaarproeven te kunnen doen uitvoeren. 
En wellicht komt er eens een tijd, dat er net als van het Kyrenia-schip of de Gokstad faering een 1 : 1 replica van 
het Mataró-model kan worden gebouwd voor het doen van vaarproeven. 

In ieder geval zal het de moeite lonen om zo vérgaand mogelijke conclusies over de waarde van het model 
gereed te hebben voor de Columbus-herdenking in 1992. 



12. Scheepsbouwkundige verkenning van de resten van een koopvaarder in 
de Waddenzee 

Thijs Maarleveld 

De afdeling scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders is de enige archeologische 
dienst met een specifiek maritiem onderzoeksterrein die Nederland rijk is . Het is ook één van de weinige 
opgravende instellingen die met een zekere regelmaat gebruik maakt van maritieme hulpmiddelen en 
onderzoek verricht onder water. Toch is het deelnemen aan het hedendaagse maritieme gebeuren voor een 
maritiem gerichte archeo logische instelling niet de reden bij uitstek om onderzoek onder water uit te voeren . 
Daar zijn wel andere redenen voor. Ten eerste is het zinnig onderzoek in den droge aan te vullen met 
waarnemingen die uitsluitend onder water kunnen worden gedaan om de eenvoudige reden dat de 
archeologische terreinen waar zij kunnen worden verricht zich buitendijks bevinden. Ten tweede vragen zulke 
terreinen om aandacht vanuit het oogpunt van verantwoord beheer van het totaal aan overblijfselen dat ons uit 
het verleden rest. Die zorg voor het monumentenbestand is de verantwoordelijkheid van de minister van Cultuur 
en dat is de reden dat steller dezes als duikend archeoloog bij zijn Ministerie in dienst is en betrokken is bij 
archeologisch veldwerk onder water; ook bij het veldwerk dat onder verantwoordelijkheid van de afdeling 
scheepsarcheologie wordt uitgevoerd. 

De monumentenzorg als zodanig is gedelegeerd aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg waar het gaat 
om het behoud van bouwkundige monumenten en aan de Rijksdiens t voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek waar het gaat om onderzoek en bescherming van archeologische terreinen. Ook zijn bevoegdheden 
toegedacht aan lokale overheden en aan een aantal wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Vooralsnog is 
de zorg voor monumenten onder water echter niet aan enige dienst opgedragen. Provisorisch doen enkele 
daartoe bevoegde instellingen wel onderzoek en het is één van mijn taken daarbij te assisteren. Het tot stand 
brengen van verantwoord beheer van het monumentenbestand onder water speelt daarbij op de achtergrond 
een belangrijke rol. Het is immers niet een gebrek aan werkaanbod dat de archeoloog onder water dwingt. Het 
zijn de unieke vindplaatsen en het is de zorg voor ontwikkelingen die leiden tot onbedoelde verstoring , tot pure 
schatgraverij en tot onoordeelkundige vernieling. 

De natuurlijke erosie waaraan monumenten bloot staan kan slechts in een enkel geval worden afgeremd of 
stopgezet maar het ingrijpen van de mens kan steeds worden bei'nvloed . Het monumentenbelang kan in de 
planologische belangenafweging meespelen en de potentieel desastreuze inzet van sportduikers en 
amateurarcheologen kan door gerichte voorlichting en begeleiding worden omgebogen en ten bate van de 
wetenschap worden aangewend. Het veldwerk voor het onderzoek waar ik vandaag over wil spreken, het 
vervolgonderzoek van het scheepswrak Scheurrak T 24 I in de Waddenzee is daar een goed voorbeeld van. Het 
werd geheel uitgevoerd door vrijwilligers, door leden van het Terschellinger duikteam Ecuador die met een 
maritieme achtergrond, een goede plaatselijke bekendheid en een fors werkschip op de Waddenzee en de 
Noordzee actief zijn. 

Voor de planning en begroting van onderzoek maakt het uiteraard veel uit of het veldwerk wordt uitgevoerd met 
vrijwill igers, met de eigen mankracht van de onderzoekende instelling of met inzet van commerciële bedrijven. 
De schaarste aan onderwatertijd blijft echter in al die gevallen zeer zwaar wegen. De stelling dat tijd geld is, is 
voor zorgvuldig onderwaterwerk in de Nederlandse situatie zeker niet omkeerbaar. Onwerkbaar weer bij 
voorbeeld is een onberekenbare factor en het juiste weertype voor ieder karwei op ieder gewenst moment is niet 
te koop. Het is daarbij bovendien bijzonder duur om alle noodzakelijke logistieke voorzieningen, vaartuigen en 
veiligheidsmiddelen onafgebroken beschikbaar te hebben. Getijdestroom is een andere factor die bepaalt dat 
niet onafgebroken gewerkt kan worden en die de kwaliteit van werk dat versnipperd wordt uitgevoerd nadelig 
bei'nvloedt. Tijdens iedere werkonderbreking vindt grondtransport plaats. Dat grondtransport is destructief en 
bovendien moet bij het hervalten van de werkzaamheden steeds opnieuw duiktijd worden uitgetrokken voor het 
opstarten van het werk: schoonmaken, controles en dergelijke. 

Hoe grilliger de omstandigheden hoe belangrijker het wordt doelbewust en efficiënt te werk te gaan. Dat geldt 
voor algemeneverkenningen die noodzakelijkzijn om het bestand aan monumenten te inventariseren, maar dat 
geldt evenzeer voor nader onderzoek. In een dynamisch milieu als de Waddenzee hebben gerichte acties van 
beperkte omvang de beste kans van slagen. 

Jaarlijks worden 60 à 70 archeologische vindplaatsen onder water ontdekt en gemeld. Een enkele vindplaats 
kan systematisch worden verkend. In 1982 werd in het Scheurrak, dat aan de Noordzijde als een vloedschaar 
aftakt van de Texelstroom, een overzichtstekening (fig. t 2.1) van het wrak T 24 I vervaardigd (Maarleveld, 
1984). Het was de bedoeling drie transecten volledig te tekenen. Hun onderlinge ligging werd vastgesteld aan 
de hand van de meetlijn op het zaathout dat in z'n geheel werd opgemeten. Voordat het werk kon worden 
voltooid werd het wrak ruw verstoord . Het zaathout en het mastspoor werden van hun plaats gerukt en de 
meetpunten verdwenen . Ook zonder voltooid te zijn levert de tekening een beeld op van de resten: de bodem 
van een schip, aan één zijde tot de kim, aan de andere zijde tot enige hoogte daarboven; een recht boord, een 
zware wegering ; zeer zwaar zaathout; mastspoor; kiel die beschadigd is , gespleten. Gedetai lleerde informatie 
werd verzameld over de waterloop die was afgedekt met vullingplankjes. De herkomst van mobilia die nog vóór 69 
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de melding waren verzameld kon tot op zekere hoogte worden achterhaald. Deels gaal het om slechl te dateren 
materiaal smeltkroesjes, musketkogels. Voor het overige konden zij typologisch worden geplaatst in de eerste 
helft of het midden van de 17e eeuw. Het Hollands slibwerk leek het best te dateren. Dezelfde motieven komen 
voor op een bord met het jaartal 1623. Typologische datering aan de hand van materiaal dal ook elders niel 
grondig is bestudeerd, is echter niet erg zeker en hel behoeft niet Ie verbazen dal een natuurwetenschappelijke 
datering enkele decennia jonger uitkomt. 

Fig. 12.1. Overzicht van de opgraving van een vrachtschip in het Scheurrak 

In hetzelfde jaar, 1982, vestigde Richard Unger op een congres over scheepsarcheologie te Stockholm de 
aandacht op een aantal eigenaardigheden van de Nederlandse scheepsbouw in de 17e eeuw (Unger, 1985). 
Unger is een Canadese historicus die zich in het bijzonder heeft toegelegd op de scheepsbouw in de 
Nederlanden in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd mate waarin het werd bepaald door het toekomstig gebruik 
en de wijze waarop het werd uitgevoerd. Hij stelt vast dat de bouwvolgorde van gladboordig of karveel 
gebouwde schepen niet steeds dezelfde was. 

Was het in Frankrijk en Engeland gebruikelijk na het leggen van de kiel en het oprichlen van de stevens de 
spanten op te richten en zo een compleet 'skelet' op Ie bouwen voordat de beplanking van de huid werd aan 
gebracht, in de Nederlanden kwam het daarnaast zelfs bij grole schepen veelvuldig voor dal eerst de 
huidgangen tot aan de kim en pas daarna de inhouten werden aangebracht. 

Unger's voordrachl werkte bijzonder stimulerend Op hel onderzoek (Rielh, 1984), mogelijk juisl ook door zijn 
scepsis over het feit of langs archeologische weg inzicht kan worden verkregen in de bouwvolgorde van grole 
schepen uit de Nieuwe Tijd. De historische bronnen en vooral de iconografische gegevens suggereren dat de 
eindprodukten van de twee manieren van bouwen sterk op elkaar geleken en dat het voor de gebruiker en de 
oppervlakkige beschouwer weinig evident was op welke manier een gladboordig schip was gebouwd. 

Voorde scheepsbouwer gaat het echter om fundamenIele verschillen. Door eerst een aantal huidgangen aan Ie 
brengen kan hij de vorm van het onderwaterschip tijdens de bouw goed beheersen zonder dat hij zijn toevlucht 
hoeft te nemen tol wiskundige berekeningen of gedurige controle met strook latten en zonder dat hij de in ho uien 
bij het aanbrengen van iedere gang behoeft Ie corrigeren. Relalief snel en trefzeker kan hij een goede rompvorm 
bereiken. 

Bij nauwkeurige bestudering van het schip of de resten daarvan zijn er duidelijke verschillen. Eerst echter nog 
iels over het historisch beeldmateriaal. Een prent (fig . 12.2) gemaakt door de Zweed Ake Ràlamb op hel einde 
van de 17e eeuw, toont een 'Hollandse fluil die men, zoals we zien, bouwt met klampen' (Ràlamb, 1969; 
Toivanen 1981, 81). Die klampen zijn essentieel om de schaal tijdens de bouw stevigheid Ie geven. Witsen 
noem I ze boeiklampen (Witsen. 1671 ). Een nog tijdelijker bevestiging van een enkele plank wordt bereikt met 
klemmen of klaasjacobsen. 

De fluit wordt op slevens gebouwd. In het voorschip zijn al leggers geplaatst. Het hoofdspant is opgericht, maar 
op welk moment is onduidelijk. Ook andere typen werden 'met klampen' gebouwd, zoals het spiegelschip dat 
Sieuwert van der Meulen afbeeldt in zijn serie prenten 'navi giorum aedificatio' (De Groot en Vorstman, 1980, 
139). Hier is het grootspant nog niet opgericht (fig . 12.3). Ludolf Bakhuysen toonl een schip in aanbouw op de 
scheepstimmerwerf van de Admiraliteit van Amsterdam waarvan het complete skelet staat zonder dal één 
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huidgang is aangebracht, maar ook de bouw van een schip op de scheepstimmerwerf van de VOC met 
klampen , waarbij een drietal spanten tot halve hoogte is opgericht (Broos et al. 1985; 26, 60) . 
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Fig. 12.2. De bouw van een fluit (Rä/amb, 1691) . Rijksmuseum Nederlandsch Scheepvaartmuseum 

Veel variatie naar het zich laat aanzien , maar hoeveel is onduidelijk. Doelgericht onderzoek naar sporen van het 
bouwen met klampen die kunnen worden waargenomen op scheepsresten is nodig om inzicht te krijgen in die 
variatie, om vastte stellen in hoeverre een gedeeltelijke ·shell·first' techniek in de 17e eeuw prevaleert boven het 
bouwen op spanten, of zij beperkt is tot een bepaald gebied , hoelang men ermee doorgaat, of juist bepaalde 
typen wél op spanten zijn gebouwd, etc. 

Bij het vrachtschip E 81 dat in de tentoonstellingshal in Ketelhaven ligt, zijn de eerste systematische 
waarnemingen gedaan. Essentieel is de afwezigheid van enige verbinding tussen legger en zitters en de aan
wezigheid van met propjes afgedichte spijkergaten op rijen die de bevestigingsplaats van klampen verraden 
(Reinders, 1986). Om vergelijkbare gegevens te vergaren werd besloten een deel van het wrak Scheurrak T 241 
minutieus te onderzoeken en daartoe een monster van het wrak te nemen. Voldoende lang om ten minste twee 
niet beschadigde spanten te omvatten , voldoende kort om over de weg te kunnen worden vervoerd . De keus viel 
op een deel van de hoge zijde dat juist het grootspant omvat. Eind 1984 werd het veldwerk - de monstername -
uitgevoerd. Het monster werd overgebracht naar Ketelhaven en daar deels uiteengenomen, beschreven en 
getekend. Van de liggers, de huidplanken en de wegeringdelen werden monsters genomen voor 
dendrochronologisch onderzoek (fig. 12.4). AI deze delen zijn van eiken , ook de wegering waarin op een 
zwakke stee een half houtje is ingezet. De leggers en zitters zijn onderling niet verbonden. Ook bij het 
hoofdspant niet. In de huidgangen zijn afgepropte spijkergaten in een regelmatig patroon aangetroffen (12.5). 
Het onderwaterschip is met klampen gebouwd. 

Tot welke hoogte het boord van het schip is gebouwd met klampen is niet zeker. Het gebeurde in ieder geval to t 
boven de kim. Het is waarschijn lijk dat het boord hogerop - net als bij E 81 kan worden vastgesteld - pas werd 
beplankt nadat de inhouten waren aangebracht en dat de bouwwijze met klampen alleen op het onderste 
gedeelte werd toegepast. 71 
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Fig. 12.3. Spiege/schip in aanbouw (Sieuwerl van der Meu/en, Navigiorum Aedificatio). Rijksmuseum 
Neder/andsch Scheepvaartmuseum 

De grote schepen wijken hierin af van de gladboordige Scandinavische schepen en de Staverse jol die geheel 
met klampen werden opgeboeid (Hasslf, 1957-58). Waarschijnlijk is dat laatste steeds het geval bij 
scheepstypen die weliswaar gladboordige zijn uitgevoerd maar die direct herleid kunnen worden op overnaads 
gebouwde typen, terwijl de gedeelte lijke 'shell-first'techniek werd ontwikkeld voor scheepstypen die in principe 
op skelet werden gebouwd of die van zulke typen zijn afgeleid. 

Ik heb er met deze voordracht op willen wijzen dat het bestuderen van de bouwvolgorde van historische 
schepen voor een goed begrip van de scheepsbouw van uitermate groot belang is. De Scandinavische 
scheepsonderzoekers, maar ook de archeologen die zich bezighouden met scheepswrakken uit de oudheid 
hebben zich dat reeds vroeg gerealiseerd (Hasslöf, 1957-58; Gianfrotta en Pomey, 1980). 

In Nederland is er tot voor kort geen aandacht aan besteed, hoewel met name het werk van Olof Hasslöf hier wel 
grote bekendheid geniet, onder andere door een pUblikatie in de Mariner's Mirror (Hasslöf, 1963). 

Vooralsnog is maar bij weinig scheepsvondsten gedetailleerde informatie verzameld. Enkele koggen en 
waterschepen uit de IJsselmeerpolders (Oosting, 1986). Doelgericht onderzoek is noodzakelijk en een 
doelgerichte actie, als in het Scheurrak werd uitgevoerd, kan belangrijke gegevens aandragen. 
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Fig. 12.4. Fragment van het schip in het Scheurrak. De plaats waar houtmonsters zijn genomen is 
aangegeven 
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13. Jaarringonderzoek van scheepsresten 

André F.L. van Haik 

Inleiding 

De onderhavige studie is de neerslag van een oriënterend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van 
de dendrochronologie binnen de scheepsarcheologie. Een tweetal concrete vragen spitsen zich toe op: 
- het komen tot een scherpere datering van de bouwdatum van schepen; 
- de vaststelling van de herkomst van het gebruikte hout. Het onderzoek vond plaats in het kader van een 
doctoraal-onderzoek in de Prehistorie, aan het Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen. De practische 
kant van het onderzoek is uitgevoerd op het 'Ordinariat für Holzbiologie' te Hamburg, onder supervisie van dr. 
Eckstein. 

Van de twaalf onderzochte schepen konden er zes worden gedateerd, de resultaten van drie daarvan zullen 
worden behandeld. De onderzochte monsters zijn met het oog op jaarringonderzoek in de loop der jaren 
verzameld door medewerkers van de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeer
polders. AI de onderzochte monsters zijn van eikehout. Alvorens in te gaan op de resultaten van het onderzoek 
volgt eerst een korte uiteenzetting over de werkwijze van de dendrochronologie. 

De dendrochronologische methode 

Biologische basis 

De mogelijkheid om met behulp van jaarringonderzoek dateringen te verrichten berust op het feit dat bomen
tenminste geldt dit voor eiken - elk jaar een groeiring maken. Het dateren van een stuk hout komt neer op het 
koppelen van elke jaarring aan een kalenderjaar (Eckstein, 1984). 

Onder invloed van voornamelijk klimatologische verschillen van temperatuur en neerslag produceert een boom 
gedurende zijn leven een karakteristiek patroon van elkaar afwisselende dikke en dunne ringen. Het dateren 
van een jaarringpatroon berust op de aanname dat bomen die gedurende de zelfde periode groeien, onder 
dezelfde milieu-omstandigheden, hetzelfde jaarringpatroon vertonen (Eckstein, 1984). Door nu het jaarring pa
troon van een te dateren monster te verschuiven langs een jaarringserie die al is gedateerd, is het mogelijk het 
monster in de tijd te plaatsen , door de juiste synchrone ligging op te zoeken. 

De opbouw van een gedateerde curve, ofte wel referentie- of ijkchronologie gaat als volgt in zijn werk: binnen 
een klimatologisch homogeen gebied worden jaarringpatronen van recente bomen gekoppeld aan patronen 
van hout afkomstig van bij voorbeeld oude molens, huizen of kerken. Om een ijkcurve nog verder terug in de tijd 
uit te breiden, kan bij voorbeeld hout afkomstig van opgravingen worden gebruikt. Een ijkchronologie heeft een 
beperkte regionale reikwijdte, als gevolg van klimatologische verschillen die ertussen gebieden bestaan, zodat 
tegelijk met de datering het gebied van herkomst van het hout kan worden vastgesteld. 

Van belang bij het dateren is verder het onderscheid dat er bestaat tussen kernhout en spinthout. Kernhout is 
het verhoute binnenste gedeelte van een boom, terwijl het spinthout het levende buitenste deel van een boom 
uitmaakt, dat zich uitstrekt tot vlak onder de schors. Door het spinthout vindt het voedseltransport van een boom 
plaats. Het spinthout kan onder andere op basis van kleur en hardheid van het kernhout worden onderscheiden. 
Het spinthout is zachter dan het kernhout en lichter van kleur (vaak grijsachtig). 

Vaak ontbreekt het spinthout van een houtmonster geheel of gedeeltelijk als gevolg van aantasting door 
organismen of verwijdering tijdens de houtbewerking. Op grond daarvan kunnen drie categorieën van 
dateringen worden onderscheiden, met een verschillende mate van precisie (Baillie, 1982; Eckstein, 1984): 
1. Monsters met compleet spinthout. Van deze monsters is het mogelijk de precieze kapdatum vast te stellen. 
2. Monsters met gedeeltelijk aanwezig spinthout, waarvan de grens kernhout-spinthout nog wel aanwezig is. 

Het aantal spinthoutringen moet in dit geval worden geschat. Eckstein (Eckstein en Bauch, 1974, 35) 
gebruikt een schatting van 15-25 spinthoutringen , met een gemiddelde van 20. Het is niet duidelijk waarop 
deze schatting berust. Door dit aantal bij de grens kernhout-spinthout op te tellen komt men op een datering 
van 'op of rond ' (20 ± 5) een bepaald jaartal. 

3. Indien een monster helemaal geen spinthout heeft en bovendien de grens kernhout-spinthout ontbreekt, 
wordt bij de buitenste ring ook 20 jaar opgeteld en dit geldt dan als een terminus post quem van een 
kapdatum. 

Werkwijze 

Van de monsters is eerst een plak of schijf afgezaagd van 5-10 cm dik. Vervolgens zijn uit deze plakken één tot 
drie 'taartpunten' gezaagd en deze zijn op een dikte van 1-1,5 cm gebracht. Om de jaarringgrenzen duidelijk 75 
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zichtbaar Ie maken wordl de bovenkant van deze 'taartpunlen ' gladgemaakt mei een scherp mes. Deze laatste 
drie stappen in de bewerking vinden in bevroren toestand plaats om te voorkomen dat met name het tere 
spinlhoul beschadigd raakt tijdens de bewerking . Na een droogtijd van 24 uur kan een monster worden 
gemelen. 

Mei behulp van een Eklund meetapparaat zijn de jaarring breedten gemeten. Dit apparaat is op een compuler 
aangesloten, zodat de metingen direct opgeslagen kunnen worden en ter beschikking staan voor verdere 
analyse. Het Eklund apparaat beslaat uit een beweegbare lafel, met daarboven een stilstaand binoculair, mei in 
één van de binoculairen kruisharen . De kruisharen worden scherpgesleid op een jaarringgrens en de tafel wordt 
bewogen tot de kruisharen op één lijn staan met de volgende jaarringgrens. De afgelegde afstand van de tafel 
wordt gemeten en geregistreerd als jaarringbreedie. Zo wordl het hele monsler gemeten (Aniol, 1983b, 22) . 

Bij de verdere analyse van de gemeten jaarringbreedten is gebruik gemaakt van het computerprogramma 
CATRAS, geschreven door Aniol (1983a). Met behulp van dit programma is het onder andere mogelijk 
jaarringseries te synchroniseren ('crossdating'). Het synchroniseren houdl in het vergelijken van twee 
jaarring series en het nagaan àf en in hoeverre twee jaarring series overeen komen. Het algorilhme voor 
vergelijkingen is gebaseerd op: 
1. 'Gleichläufigkeit', dit is het percentage van overeenkomsl (Eckslein , 1969). 
2. De I-waarde (Baillie en Pilcher, 1973), berekend van de correlatie; in CATRAS wordt een ander soort 

algorilhme (Aniol in voorbereiding) gebruikt om de product-moment correlalie-coëHicint Ie berekenen. 

Beide bovengenoemde waarden zijn een maat voor de overeenkomst tussen twee jaarringseries. Aan deze 
waarden moet geen statistische zekerheid worden verbonden; ze geven alleen mogelijk synchrone posities aan 
van twee jaarringseries. De beide waarden geven soms meer dan één overlap positie met grote overeenkomst 
aan. De uiteindelijke beslissing over de beste synchrone positie ligt bij de dendrochronoloog. Hiertoe worden al 
1e jaarringseries getekend op semi-Iogarithmisch papier om ze te kunnen vergelijken boven een lichttafel. Bij 
het tekenen van jaarringcurven worden de jaarringbreedten loodrecht uiigezet op een horizontale lineaire tijdas. 
Voor de breedten wordt een logarilhmische schaal gebruikt, omdat de overeenkomst van de relalieve toename 
of afname in Iwee elkaar opvolgende jaarringen van curven die vergeleken worden, beter tot uit ing komen op 
een logarithmische schaal. 
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Eerst worden de monsters die van hetzelfde constructie-element genomen zijn met elkaar gesynchroniseerd. 
Van de afzonderlijke curven wordt een gemiddelde curve gemaakt. Daarna wordt geprobeerd de monsters 
afkomstig van hetzelfde schip mei elkaar te synchroniseren. Dit heeft twee redenen: 
1. De endogene invloeden werkzaam in de boom zelf worden geminimaliseerd en de externe klimaats-

invloeden worden versterkt. 
2. De te dateren curven worden zo lang mogelijk. 
Vervo lgens worden de enkele en gemiddelde curven met behu lp van de computer en boven de lichltalel 
vergeleken met gedateerde referentie- of ijkchronologieën. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van tien 
voorhanden zijnde regionale ijkchronologien (fig. t 3. t). Het is mogelijk dat hout afkomstig is uit andere 
gebieden, in welk geval er geen datering mogelijk is. De referenlie-chronologie van Polen is met een vraag leken 
aangegeven, omdal op dit moment de resultaten van het onderzoek waaruit blijkl dat Nederland Chronologie 11 
eigenlijk een Poolse chronologie is, nog niet zijn gepubliceerd. 

In het algemeen geldt dat bij de herkomstbepaling van hout gedacht moet worden in termen van grote 
waarschijnlijkheid . Ten eerste omdat nog niet voor alle gebieden referenlie-chronologien zijn opgebouwd en ten 
tweede omdat er tussen (delen van) referenlie-chronologieën van aangrenzende gebieden overeenkomsten 
bestaan . 

De resultaten van het onderzoek van drie schepen 

Scheurrak, T-24 

Het schip, gevonden in het Scheurrak, bij beboeiïngston 24, in het westelijk deel van de Waddenzee, betreft een 
koopvaarder, mogelijk een fluit. De resten zijn 26,85 m lang en 6,65 m breed . Er beslaat geen reden om aan te 
nemen dal het niel om een Hollands schip gaat. Aanvankelijk werd aangenomen dat het schip vroeg in de t 7e 
eeuw was gebouwd; de ondergang werd in het midden van de eersle helft van de 17e eeuw gedateerd 
(Maarleveld 1984, 87). Met het oog op onderzoek naar de bouwvolgorde is een helft uit het midden van het schip 
gezaagd. In verband met de wat ouderwets aandoende constructie van klampen bij het mastspoor (Maarleveld 
1984, 72) en in verband met de gevolge bouwvolgorde leek een precieze datering van het sChip interessant. 
Voor dil doel zijn van het uit het schip gezaagde deel achttien monsters genomen van gangen (7), leggers (5) en 
wegering (6). Van deze monsters konden er twaalf worden gedateerd . Geen van de leggers kon worden 
gedateerd als gevolg van te korte jaarringpatronen (rond de 50 jaarringen) . Wel kon van de leggers een 
gemiddelde curve worden samengesteld, hetgeen er op wijst dat ze hetzelfde herkomslgebied hebben. Een 
monster van de vijfde vlakgang (M 14) had wel voldoende jaarringen, maar kon niel worden gedateerd, mogelijk 
als gevolg van het feit dat het hout afkomstig is uit een gebied waarvoor geen referentie-chronologie beslaat. 

Van één van de gedateerde monsters was het spinthout nog gedeeltel ijk aanwezig, aangegeven door de 
verticale streep in het bovenste monster van figuur 13.2. Deze verticale streep geeft de grens kernhout
spinihout aan. In het staafdiagram van figuur 13.2 zijn de relatieve ligging van de jaarringpatronen van de 
monsters en de lengte van de jaarringpatronen weergegeven. Door bij de grens kernhoul-spinthout van hel 
bovenste monster 20 jaar op te tellen is de veldatum voor het hele complex vastgesteld op 'op of rond ' 1655 
(1655 ± 5) . Hel Irapsgewijs aflopen van het staafdiagram wijst op eenzelfde veljaar van de verschillende 
bomen, hoewel het niet valt uit te sluiten dat de onderste drie monsters, waarvan de jaarringpatronen eerder 
eindigen, vroeger gekapt zijn en bijvoorbeeld afkomstig zijn van een voorraad op een werf. Eenzelfde kapdatum 
zou betekenen dat het hout is verzaagd , hetgeen het meest aannemelijk is. 

De vondsten die gedaan zijn in het schip kunnen worden gedateerd in de eerste hellt van de 17e eeuw 
(Maarleveld 1984, 73-86) . Dit gegeven in combinatie met de kapdatum van het hout wijst op een korte 
levensduur van het schip. 

De gedateerde monsters bleken te passen op drie regionale chronologieën, namelijk vijf monsters op de 
Westduitse chronologie, vier op die voor Sleeswijk-Holstein of Hamburg en drie op de vermoedelijk Poolse 
chronologie. Van de monsters die zijn gedateerd via de chronologie voor Sleeswijk-Holstein of Hamburg waren 
de overeenkomsten op beide chronologieën even groot, zowel statistisch als visueel. Een keuze kon niet 
worden gemaakt. Mogelijk is het hout afkomstig uit een gebied dat ergens er tussen in is gelegen. 

Het bleek verder mogelijk om vast te stellen dat drie gangen uit dezelfde stam afkomstig zijn, namelijk de 
zandstrook, de tweede vlakgang en de eerste huidgang. 
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Fig. 13.2. De relatieve ligging van de monsters van Scheurrak, T-24, ten opzichte van elkaar en de 
datering op of rond 1655; Flevoland W 10, datering op of rond 1547; Flevoland NZ 66 W2, 
datering rond of na 1744 

De bestudering van het verloop van de jaarringen over de planken wees uit dat de planken 'en dosse' zijn 
gezaagd, hetgeen inhoudt dat de breedte van de planken over de hele breedte van de stam verloopt. Deze 
manier van zagen levert het meeste hout op uit een boom, maar niet het beste hout. 

Een 16e eeuws vissersschip 

Dit schip is gevonden op kavel W 10 in Oostelijk Flevoland. Het is van het Iype waterschip en heeft de volgende 
afmetingen: de lengte over de slevens bedraag I 19,70 m en de grootste breedte 6,34 m; de geringste hoog Ie 
van bovenkant boord tol onderkant kiel is 2,60 m. Hel walerschip was zeker in gebruik van de 16e tot begin 1ge 
eeuw, vermoedelijk zelfs al in de 14e eeuw, getuige de vermelding van een waterschip Ie Amsterdam in 1339. 
Hel walerschip is in de loop der eeuwen voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het transport van verse 
vis, de visvangst en het sleepbedrijf (Reinders et al. 1978; 21, 29-30) . 

In hel totaal zijn er negen monsters van dit schip genomen, waarvan er vier konden worden gedateerd. Drie van 
de vijf ongedateerde monslers hadden Ie weinig jaarringen om ze te dateren (rond de 50) . De twee andere 
ongedateerde monsters hebben respect ievelijk 70 en 95 ringen, mogelijk zijn ze afkomstig uit een gebied dal 
niet door de gebruikte referentie-chronologieën wordt beslreken. Van drie gedateerde monsters was hel 
spin Ih out gedeeltelijk nog aanwezig . Door bij de (gemiddelde) grens kernhout-spinlhout 20 jaar op te lellen 
wordt de veldalum verkregen op of rond 1547 (fig. 13.2). 

Drie monsters zijn afkomstig uil hel Nedersaksisch kustgebied en één uil het gebied rond Hamburg. 

Op basis van de veldatum van het hout en gegevens betreffende inventaris en bodemprofiel is het mogelijk een 
schatting te maken van de levensduur van het schip. Er zijn enkele tegels in het schip gevonden van een 



stookplaats, met als opschrift het jaartal 1561 (Reinders et al. , 1978,25-26), Hel aardewerk dat in het schip is 
gevonden wordt door Vlierman in de tweede helft van de 168 eeuw gedateerd, met een voorkeur voor de 
overgang tussen het derde en vierde kwart van die eeuw (mondelinge mededeling), Bodemkundige gegevens 
wijzen op een vergaan aan het eind van de 16e eeuw (Koopstra 1978, 9-11), Aannemend dat de kapdatum niet 
alle ver van de bouwdatum afligt, komt de schatting van de levensduur op ongeveer een kwart eeuw, Dit koml 
goed overeen mei de kwaliteit van het hout, die toen het schip verging erg goed was , hetgeen wijst op een 
ouderdom tussen 10-30 jaar (Vlierman, mondelinge mededeling) , 

Een klein bootje, gevonden op kavel NZ 66 W (2), in Zuidelijk Flevoland 

De afmetingen van dit bootje bedragen 3,37 m bij 1,48 m en de holte is 0,34 m, Tot op dit moment is ernog weinig 
bekend over dit soort bootjes (Oosting , mondelinge mededeling) , Vermoedelijk is er in de loop der eeuwen 
weinig veranderd aan deze kleine vaartuigen, zodat een relatieve datering op basis van Iypologie niet mogelijk 
is. 

Van de twaalf monsters die genomen zijn konden er tien worden gedateerd, De twee monsters die niet konden 
worden gedateerd , hebben wel voldoende jaarringen, 99 en 83 respectievelijk, maar de laatste 30-40 jaarringen 
van beide monsters zijn zeer smal en vertonen een weinig veranderl ijk patroon. Bovendien vertonen beide 
jaarringpatronen verstoringen, als gevolg waarvan een datering niet mogelijk is. 

Geen van de gedateerde monsters had spinthout, zodat de verkregen datering als een term inus post quem 
opgevat moet worden, De veldatum is verkregen door bij het jongst gedateerde stuk hout 20 jaar op te tellen, Het 
enige dat er in dit geval kan worden vastgesteld is dat de veldatum nà 1744 is gelegen, 

Ook hier wijst het trapsgewijs aflopen van het staafdiagram op een zelfde veldatum van de bomen die gebruikl 
zijn voor de bouw van dit scheepje (fig, 13,2), Op basis van de interpretatie van de dendrochronologische 
gegevens zou de dubbeling (monster 33), een tweede huid, aangebracht op een verloren gang bij de 
voorsteven, niet als reparatie opgevat moeten worden , Mogelijkerwijs is de dubbeling reeds bij de bouw 
aangebracht Het monster past namelijk goed in het trapsgewijs aflopende staafdiagram, Een andere 
mogelijkheid is dat de dubbeling inderdaad laler is aangebracht. maar dan van een ofwel secundair gebruikt, 
ofwel van een voorraad op een werf, afkomstig stuk hout 

Het gebruikte hout blijkt afkomstig te zijn uit drie gebieden: zes monsters uit Nederland, drie uit het 
Weserbergland en één uit West-Duitsland, Het Westduitse monster betreft de dubbeling , wat dat betreft valt de 
dubbeling enigszins uit de boot. Ten slotte kon worden vastgesteld dat de drie vlakgangen uit dezelfde stam zijn 
gezaagd, Ook de beide onderste huidgangen aan bakboord en stuurboord komen uil dezelfde boom, 

Het schip had geen inventaris: bodemkundig is echter wel duidelijk dat het sch ip is vergaan enige tijd na het 
midden van de 17e eeuw, namelijk na de vorming van de zogenaamde Zus-laag, een schelpenhoudende 
Zuiderzee afzetting die rond 1650 is gevormd, 

Conclusie en slotopmerkingen 

Met behulp van de dendrochronologie blijkt het mogelijk te zijn de kapdatum, met verschillende mate van 
precisie, en de herkomst van het hout gebruikt in de scheepsbouw, vast te stellen, Het blijkt dat het meeste hout 
is geïmporteerd. De relatie tussen de kapdatum en de bouwdatum kan door verschillende factoren worden 
beïnvloed: de duur van het transport van hout, werd het hout groen verwerkl , gedroogd of gewaterd? 

Uit onderzoek van gebouwen is gebleken dat hout groen werd verwerkt Het hout is dan makkelij ker te bewerken 
met een bij l en/of dissel. Dit betekent dat bij de datering van gebouwen de kapdatum gelijk gesteld mag worden 
aan de bouwdatum (Holstein 1978, 39), In de scheepsbouw daarentegen bestaat de mogelijkheid dat hout werd 
gewaterd, dat wil zeggen dat het enkele jaren (tot tien jaar) onder water werd bewaard om droogrot door 
schimmels tegen te gaan (Van Beylen et al. 1971, 168), Volgens McGrail (1978, 247) zijn er aanwijzingen dat 
hout werd gewaterd gedurende de middeleeuwen in Noordwest-Europa, McGrail stelt echter ook dat het 
hislorisch en ethnografisch materiaal er op wijst dat groen eiken in gebruik was in Noordwest-Europa tol de 
recente tijd , op die plaatsen waar de invloed van de methoden gebruikt bij de bouw van grote schepen, nog niel 
was doorgedrongen (Me Grait, 1974, 41 ), Uit het archeologisch, historisch en ethnografisch bronnenmateriaal is 
mijns inziens geen eensluidende conclusie te trekken . 79 
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De groene verwerking van hout is volgens Hollstein (1978, 39) vast Ie stellen door de bestudering van de 
dwarsdoorsneden van houten balken. Indien hout groen is verwerkt verandert de in eersle instantie 
rechlhoekige doorsnede in een rhombische. Verder onderzoek naar de relatie kapdatum-bouwdalum lijkl 
gewenst. 

Wat betreft schattingen van het aantal spinthoutringen nog enkele opmerkingen. Op het Inslituul voor 
Houtbiologie te Hamburg werkt men mei een gemiddelde van 20 spinthoutringen met een bereik van 15-20. 
Hollstein (1978, 36; 1965, 17) geeft echter een meer stalistisch onderbouwde schalling , berustend op het 
onderzoek van 500 eiken uit Midden- Europa, met compleet spinthout. Uit het onderzoek blijkt dat oudere 
bomen meer spinthoutringen hebben. De schalling voor bomen uil de leeftijdsklasse lussen 100-200 jaar 
bedraagl20,4 :!o 6,2. Ook onderscheidl Hollstein (1965, 18) op basis van hel aantal monsiers mei spinihout een 
verschillend bereik van de schatting van het gemiddeld aanlal spinthoutringen. Verder is gebleken uil hel 
onderzoek van Hughes (181 , 385) dal een boom hoger in de stam meer spinthoutringen heeft. Aangezien van 
archeologisch hout de plaats in de stam meestal onbekend is zou een ruimer bereik van de schalling van het 
aantal spinthoulringen moeten worden gebruikt. 

Is de bouwdatum van een schip vaslgesteld, dan kan op basis van de datering van de ondergang iets worden 
gezegd overde levensduur van een schip. Eventueel kunnen monsters van reparaties een minimale levensduur 
van een schip aangeven (Farrell en Baillie 1976, 50) . In hel algemeen geldt hoe meer monsters er worden 
genomen, des te betrouwbaarder de resultaten en des te meer informatie er kan worden verkregen, zeker in 
re latie tot de verschillende herkomstgebieden van scheepshout per schip. 
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14. Berekeningen aan een 16e eeuws waterschip 

Wiger Folkersma 

Inleiding 

De gang van zaken bij een schee ps archeologisch onderzoek is in de loop der jaren enigszins gewijzigd. 
Vroeger volstond men met een summiere beschrijving van het opgegraven wrak en werden hooguit de 
hoofdafmetingen bepaald. Tegenwoordig worden de wrakken volledig gedocumenteerd en getekend, waarbij 
ook veel constructiedetails bestudeerd worden. 

In het Museum voor Scheepsarcheologie heeft men onlangs geprobeerd een dimensie aan dit onderzoek toe te 
voegen door ook enige theoretisch- scheepsbouwkundige aspecten van zo'n wrak te onderzoeken. Omdat een 
schip, technisch gezien, een gecompliceerde constructie is, die met het blote oog moeilijk op zaken als 
stabiliteit, zeilprestaties en sterkte te beoordelen is, kan zo'n berekening wellicht meer inzicht geven in het 
vakmanschap van de toenmalige scheepsbouwer. 

Als object voor deze berekeningen is een waterschip gekozen om de volgende redenen: 
- het was een veel voorkomend scheepstype, dat ook in de literatuur ruim vertegenwoordigd is, zodat de 

berekeningen historisch gezien interessant zijn; 
- er is een vrij compleet exemplaar opgegraven, dat uitgebreid gedocumenteerd is, zodat voldoende 

uitgangsmateriaal (onder meer in de vorm van reconstruclietekeningen) beschikbaar was; 
- naar aanleiding van deze reconstructietekeningen bestonden er vragen omtrent diepgang en eventuele 

ballast, die wellicht met een nadere berekening beantwoord zouden kunnen worden . 

Het onderzochte waterschip is in t975 opgegraven op kavel W 10 in Oostelijk Flevoland. Het zou, blijkens 
dendrochronologisch onderzoek, rond 1550 gebouwd kunnen zijn (Van Holk, 1986). De ondergang dateert men 
aan het eind van de 16e eeuw. Het betreft hier niet het scheepstype dat onder de naam "waterschip" gebouwd is 
voor het transport van water, maar een vissersschip (met een bun, vandaar de naam), dat ook voor visvervoer 
en sleepwerkzaamheden gebruikt werd. Het schip dankt zijn bekendheid vooral aan het feit dat het in later tijd is 
gebruikt om Oost-Indiëvaarders op kamelen over de ondiepten bij Pampus te slepen. 

Het schip lijkt nog het meest op een grote zeegaande botter, geheel overdekt en bovendien voorzien van een 
roef. Het was geen platbodem, maareen kielschip en voerde dan ook geen zwaarden. De hoofdafmetingen van 
het waterschip W 10 waren: 
- lengte over alles : 19,70 m, 
- breedte op de huid 6,18 m, 
- breedte over alles 6,34 m, 
- holte 1,94 m. 

Reconstructie 

Het onderzoek is begonnen met een reconstructie van ontbrekende zaken zoals tuigage en uitrusting, roef en 
roer. Een deel van de benodigde maten was aan de hand van sporen op het schip te bepalen . Voor de bepaling 
van de overige maten zijn de in de verschillende musea aanwezige modellen van waterschepen opgemeten. 
Deze modellen dateren uit het eind van de 18e en het begin van de 1ge eeuw. Het ligt voor de hand dat het 
scheepstype tussen de 16e en de 1ge eeuw enigszins gewijzigd is, zodat het gevaarlijk is deze modellen als 
uitgangspunt voor een reconstructie te nemen. Omdat bleek dat rompvorm en hoofdafmetingen van de 
modellen sterk met die van het waterschip W 10 overeenkwamen, is het toch gedaan. 

Het resultaat van de tuigreconstructie was een grootzeil met een oppervlakte van 74 m' en een fok van 33 m' (zie 
figuur 14.1, opgenomen als bijlage 1). Dit is nietzo veel: volgens een in de 1ge eeuw gehanteerde maatstaf voor 
een verantwoord zeiloppervlak zou er zo'n 20% meer zeil gevoerd kunnen worden, maar het lijkt heel realistisch 
als we in de literatuur lezen dat een "waterschipper" zegt (Le Gomte 1831,42) nooit te hebben meegemaakt dat 
er te veel wind stond om te varen. 

Voor de zeileigenschappen is de afstand tussen wat men "zeilpunt" en "lateraalpunt" noemt heel belangrijk. Bij 
de gereconstrueerde tuigage is deze afstand 4,6 % van de scheepslengte. Dit is redelijk in overeenstemming 
met de waarden die in de literatuur voor enigszins vergelijkbare schepen worden aanbevolen. 
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Gewichtsberekening 

Voor de verdere berekeningen is het noodzakelijk het gewicht van hel schip te kennen, Door op de 
constructietekeningen alle scheepsonderdelen (elke huidplank en elk span I afzonderlijk) op Ie melen kon het 
gewicht van het schip worden bepaald, Ook is de plaats van het gewichlszwaartepunt berekend , De verticaal 
gemeten afstand van dit zwaartepunt tot de kiel is van belang voor de stabi lileit, terwij l de horizontaal gemeten 
afstand tot de achtersteven van belang is voor de trim ligging (dat is het vóór-of achteroverhellen van hel schip). 

Uitgaande van een soortelijk gewicht van eikehout van 900 kg/m' leverde dit een scheepsgewichl van 42 Ion op, 
voor hel complete schip, exclusief de 10 ton zwerfkeien die in het wrak aangetroifen zijn. tn het vervotg zat nog 
nader ingegaan worden op de vraag of deze stenen als lading of als ballasl aan boord waren . 

Voor de aardigheid is het model , dat in het museum van dit waterschip is gemaakt, nagewogen, Na correctie 
voor het verschil in soortelijk gewicht tussen nat en droog eikehout (900 kg/m' : 700 kg/m' ) en de schaalfactor 
bleek er slechts een verschil van ongeveer 1 % lussen beide gewichtsbepalingen Ie beslaan. Blijkbaar worden 
de modellen zo nauwkeurig op schaal gemaakt, dal een eerste benadering van het scheepsgewicht mogelijk is 
door het gewicht van het model te bepalen, 

Diepgangsberekening 

Om te weten hoe het schip in het water ligl is een analyse van de rompvorm nodig, Uitgaande van de spantvorm 
van het schip is, met behulp van een computer, een zogenaamd carène-diagram geconstrueerd (carène is 
Frans voor onderwaterschip) , Hierin is, (zie figuur 14,2, bijlage 2) , uitgaande van het scheepsgewicht, de 
diepgang af te lezen, Met deze diepgang als basis kunnen de overige hydrostatische gegevens, die onder 
andere van belang zijn voor de stabiliteil , gevonden worden . Nog een interessanl punt: de rompvorm van het 
waterschip bleek te complex te zijn om zonder meer in het computerprogramma te worden ingevoerd. Er was 
een wiskundige kunstgreep nodig om ook de trog op de bun in de berekening te betrekken , Wie sprak 
meesmuilend over "die simpele scheepjes van vroeger"? 

De diepgang van een schip is afhankelijk van het soortelijk gewicht van het water waar het schip in drijft. 
Aangezien men in de 16e eeuw geen dichtheidsmetingen aan het water van de Zuiderzee verricht zal hebben, 
ontstond hier een klein probleem, Bij gebrek aan beter is de gemiddelde waarde van het soortelijk gewicht over 
het jaar 1915, gemeten op Marken, (1007 kg/') gebruikt (berekend met Redeke (1915)), Ypma (1962, 68) 
vermeldt dat het zoutgehalte , en dus ook het soortelijk gewicht, van het Zuiderzeewater in de 17e eeuw iets 
toegenomen is, zodat bovenstaande waarde iets aan de hoge kant is. Gezien de fluctuaties, die in de waarde 
van het soortelijk gewicht van het water optreden, is dit niet van belang, 

Er is geprobeerd het onderzoek zo breed mogelijk te houden door 4 "beladingstoestanden" door te rekenen, te 
weten : 
1 : schip met open bun en stenen aan boord (zoals aangetroffen) : 
2 : schip met open bun zonder stenen aan boord ; 
3 : schip met gesloten bun en stenen aan boord ; 
4 : schip met gesloten bun en zonder stenen aan boord, 
Waterschip W 10 had weliswaar een normale "open" bun, waar het water via gaatjes in de huid ongehinderd in 
en uit kon stromen, maar er zijn ook verschillende wrakken van waterschepen gevonden waarbij deze gaatjes 
dichtgemaakt waren , zodat het interessant is ook de beladingstoestanden waarin de bun gesloten is te bekijken. 

In figuur 14,3 zijn ook dwarskrommen voor het waterschip met open bun weergegeven. 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 14,1. 

Tabel 14.1. Beladingstoestanden waterschip 

beladings- trim 
toestand T (m) (m) T, (m) T. (m) GM (m) 

1,632 - 0,012 1,626 1,638 1,701 
2 1,485 + 0,203 1,579 1,376 1,610 
3 1,435 +0,080 1,472 1,392 1,196 
4 1,280 + 0,358 1,445 1,087 0,992 
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In deze tabel is T de gemiddelde diepgang; T, en T. zijn de diepgang vóór respectievelijk achter en GM is de 
zogenaamde metacenterhoogle, een stabiliteilsgegeven. 

Het valt op dat het schip zonder stenen aan boord onwaarschijnlijk ver voorover ligt, tijdens het zei len wordt 
deze trim voorover nog groter (in beladingstoestand 1 komt er nog zo'n 10 cm bij, wanneer bij windkracht 5 
gezeild wordt) . Een beetje trim voorover is gunstig voor de snelheid (het schip "laat het waler achter 
gemakkelijker los", waardoor minderzuiging optreedt). Teveel trim voorover is daarentegen erg nadelig voor de 
zeileigenschappen, en het schip wordt moeilijk bestuurbaar. 

In de achtersteven zijn 4 ondiepe boorgaatjes aangetroffen op een hoogte van 1.1 0 m (dat is ongeveer 4 
Amslerdamse voet) boven de onderkanl van de kielbalk. Dit zou een diepgangsmerk kunnen zijn. Uit 
bovenstaande tabel, en uit het fe it dat dit merk ongeveer 20 cm onder de onderkant van de bundeken zil, blijkt 
dat het merk permanent onder water gezeten moet hebben. Al leen in beladingstoestand 4 (schip met gesloten 
bun, zonder stenen aan boord) zit het precies op de waterlijn. Helaas is het bovenstuk van de voorsteven niet 
gevonden. Zou een eventueel diepgangsmerk op de voorsteven ook zo laag zilten, dan lijken er maar twee 
oplossingen voor dit probleem: 6f hel merk correspondeert met de diepgang direct na tewaterlating (in half 
afgebouwde toestand), óf het schip heeh in het water gelegen voordat de gaatjes in de huid ter plaatse van de 
bun geboord werden. 

Stabiliteitsbeoordeling 

Om de vraag te beantwoorden of het schip met de stenen aan boord niet te diep geladen of geballast was, is hel 
vrijboord (de hoogte van het dek boven de waterspiegel) vergeleken met de vrijboord voorschriften van de 
Germanische Lloyd (een keuringsinstantie) uit het einde van de zeillijd. Afhankelijk van de interpretatie (hel 
waterschip komt niet helemaal overeen met de in de eisen genoemde scheepsvormen) wordl voor het waler
schip een vrijboord geëist dat tussen 0,14 m en 0,23 m ligt. In werkelijkheid is het vrijboord 0,31 m in de meest 
ongunstige beladingstoestand (beladingstoestand 1), zodat het schip met de slenen aan boord zeker niet te 
diep lag. 

Het is natuurlijk moeilijk te bepalen welke maatstaven men aan moet leggen om de stabiliteit van het waterschip 
te beoordelen. De bovengenoemde eisen van de Germanische Lloyd stammen uit de tijd dat de zeilvaart de 
hoogsle graad van perfectie bereikt had, en lijken daardoor een goed criterium. Verder voldoet het schip door 
haar grote metacenterhoogte zonder meer aan de stabiliteitseisen voor binnenschepen, haven· en 
zeesleepbolen. 

Erg uitgebreid zijn de eisen die de Scheepvaartinspectie stelt aan schepen die de boomkorvisserij uitoefenen. 
Deze zeer strenge eisen zijn onlangs ook van toepassing verklaard op nieuw te bouwen zeilschepen die mel 
passagiers de zee op gaan. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de stabi liteit bij grotere 
hellingshoeken. Dit is voor een zeilschip natuurlijk erg belangrijk, maar het komt in de oudere eisen nauwelijks 
aan de orde, omdat de berekening vrij bewerkelijk is. De eisen luiden als volgt: 
1. de metacenterhoogte is minimaal 0,50 m; 
2. de statische arm bij 30' helling is minimaal 0,24 m; 
3. de maximale statische arm wordt bereikt voor een hell ingshoek groter dan 25' ; 
4. de dynamische weg bij 30' hell ing is minimaal 0,066 m; 
5. de dynamische weg bij 40' helling is minimaal 0,108 m; 
6. de toename van de dynamische weg tussen 30' en 40' helling is minimaal 0,036 m. 

Nadere uitleg van deze eisen zou wat te ver voeren, maar het is erg interessant om de voor het waterschip 
berekende waarden van de verschillende grootheden (tabel 14.2) met de in de eisen genoemde getallen te 
vergelijken. 



Tabel 14.2. Veiligheidseisen Scheepvaartinspectie en waarden berekend voor een waterschip 

Eis Geëist Waarde berekend voor waterschip 
No. getal Bel. 1 Bel. 2 Bel. 3 Bel. 4 

1 0,50 m 1.701 m 1,610 m 1,196m 0.992 m 
2 0,24 m 0,480 m 0,405 m 0,435 m 0,335 m 
3 250 28,0' 26,5' 27,5' 29,5' 
4 0,066 m 0,230 m 0,150 m 0,145 m 0.115 m 
5 0,108 m 0.307 m 0,217 m 0,214 m 0,168 m 
6 0,036 m 0,077 m 0,067 m 0,069 m 0,053 m 

Hieruit kan de verbluffende conclusie worden getrokken dat het waterschip, in elk van de vier beladingstoestan
den, zonder meer aan al deze eisen voldoet! Wel is stilzwijgend aangenomen dat de openingen in het dek en de 
roef waterdicht afsluitbaar waren, maar dat doet niets af aan het feit dat de romp als zodanig aan de zwaarste 
stabiliteitseisen voor de vaart op open zee voldoet. 

Nu rest nog de vraag welke funclie de stenen aan boord hadden: ballast of lading. Argumenten van 
scheepsbouwkundige aard bij de beantwoording van deze vraag zijn: 
- zonder stenen ligt het schip onwaarschijnlijk ver vóórover; met stenen ligt het iets achterover, wat normaal 

geacht kan worden ; 
- de stabiliteit wordt door de stenen vergroot, maar dit blijkt volgens de diverse stabiliteitscriteria niet nodig te 

zijn; 
- blijkens een uitgevoerde sterkteberekening worden de spanningen in de romp lager wanneer de stenen aan 

boord gebracht worden ; het schip is echter ook zonder stenen aan boord sterk genoeg. 

Argumenten van praktische aard, die suggereren dat de stenen permanent aan boord waren, zijn: 
- blijkens de aan boord gevonden voorwerpen heeft men op de stenen gewoond; 
- de stenen zouden via enkele erg kleine luikjes gelost en geladen moeten worden . 
Op grond van deze argumenten kan geconcludeerd worden dat de stenen als ballast aan boord waren. 

De verschansing (de constructie is geschetst in figuur 14.4) heeft nog een verrassing voor ons in petto. Aan 
weerszijden van het schip zijn slechts drie spuikokers (diameter variërend van 50 tot 65 mm) aangebracht. 
Aangezien het dek niet doorloopt binnen de dubbelwandige verschansing is dit probleem zeer essentieel: de 
spuicapaciteit kan niet worden vergroot door kieren of openingen in de verschansing te maken want dan zou het 
schip vollopen. 

berghout binnenboord 

dek 

huid 

spant 

Fig. 14.4. Doorsnede door de verschansing van het waterschip 87 
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Deze geringe spuicapaciteit is in onze ogen gevaarlijk wanneer het schip op de Noordzee zou varen; in dit 
verband noemt Ypma (1962, 44) het waterschip in de handel op Engeland. Wanneer het schip veel water aan 
dek krijgt duurt het lange tijd voordat dit water is weggelopen. Gedurende deze tijd heeft het schip een sterk 
verminderde stabiliteit. 

Hier staat tegenover dat men vroeger ook met gedeeltelijk open schepen , zoals Volendammer kwakken, op de 
Noordzee voer. Deze schepen kunnen het zich ook niet permitteren om veel water over te nemen. Het 
waterschip heeft een vol voorschip, zodat de kop niet zo diep in de golven zal zakken. Hierdoor is de kans dat het 
sChip veel water overneemt niet zo groot. Opgemerkt kan nog worden dat de dubbelwandige verschansing extra 
drijfvermogen levert , en zo de stabil iteit bij grotere hellingshoeken verbetert. Om deze reden wordt een 
dubbelwandige verschansing de laatste jaren weer toegepast bij bevoorradingsschepen voor booreilanden, 
men betitelt het dan als een "buoyancy casing", Er is niets nieuws onder de zon! 

Waterbewegingen in de bun 

Zoals al eerder is opgemerkt, zijn er waterschepen gevonden waarbij de bun van het buitenboordwater 
afgesloten was door middel van houten proppen in de gaatjes in de huid. Wellicht heeft men de bun 
dichtgemaakt toen men het schip voor andere doeleinden dan de visserij ging gebruiken. Een dichtgemaakte 
bun was ook in later tijd geen onbekend verschijnsel. Van Loon (1838, 104) spreekt over een jacht met een 
dichtgemaakte bun, welke men door het openen van een kraan kon vullen. Le Comte (1831,42) schrijft dat de 
waterschepen werden geballast door het laten VOllopen van de bun, en gaat er dus ook van uit dat de bun 
afgesloten was. Van Loon (1820, 16, 21) vermeldt verder dat de bun dient "tot ballast en loefhouding beide"; 
omdat het water in de bun "eene elastieke eigenschap" (van Loon, 1838, 108) bezit zou het schip minder 
verlijeren. Dit zou als volgt geïnterpreteerd kunnen worden : als het schip wordt afgeremd door een tegemoet 
komende golf, wordt het water in de bun opgestuwd tegen het voorschot, en oefent zo een voorwaarts gerichte 
kracht op het schip uit. Uiteraard gebeurt het tegengestelde wanneer het schip versneld wordt. Hierdoor blijft de 
snelheid van het schip vrij constant; het schip behoeft niet na iedere golf moeizaam op gang te komen, iets dat 
met sterk verlijeren gepaard gaat. Als bewijs voor zijn stelling voert van Loon (1838, 109) nog aan dat een 
kofschip geladen met vaten wijn merkbaar sneller voer, dan wanneer het vaste lading in had. 

Om te onderzoeken of dit eHect aantoonbaar is, naar analogie van de anti-slingertank, is berekend hoe hoog het 
water in de bun zou moeten staan opdat de "klots beweging" in tegenfase met de zeegolven resoneert (zodat de 
"stuwkracht" steeds op het juiste moment, als het schip in een golf duikt, geleverd wordt) . 

Als de bun afgesloten is, is dit theoretisch mogelijk, omdat de waterhoogte in de bun willekeurig gekozen kan 
worden. Het resultaat was teleurstellend : de vereiste waterhoogte was slechts 14 cm, met zo weinig water kan 
het effect niet merkbaar zijn . Slechts wanneer het middenschot uit de bun verwijderd zou worden (dit is uit 
sterkte-overwegingen niet mogelijk) zou het effecl bij een waterhoogte van ongeveer 60 cm (half gevulde bun) 
optreden, en kan het enig effect gehad hebben. 

Conclusie 

Met opzet is niet te diep ingegaan op de zuiver technische en rekenkundige kant van dit onderzoek. De 
uitgewerkte berekeningen, resultaten en literatuurgegevens zijn te vinden in het berekeningsverslag, waar deze 
bijdrage aan het symposion eigenlijk een uittreksel uit is. 

Ik hoop dat u het met mij eens kunt zijn dat een theoretisch-scheepsbouwkundige berekening, uitgevoerd aan 
een opgegraven scheepswrak, interessante zaken boven tafel kan brengen. Op deze manier kunnen wij met 
andere ogen tegen oude schepen en hun makers aankijken , en wordt er inderdaad een nieuwe dimensie aan 
het scheepsarcheologisch onderzoek toegevoegd . 
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15. Berekeningen aan een 17e eeuwse modderschouw 

Rard Metz 

Inleiding 

Uit het scheepsarcheologisch onderzoek van vier werkschuiten uil de 17e eeuw vloeiden de volgende vragen 
voort: 
- wat is het maximum gewicht dat het scbip redelijkerwijs aan lading kon dragen; 
- wat was het soortelijk gewicht van de' lading die het schip vervoerde; 
- was de stabiliteitsomvang en de langsscheepse sterkte van het schip voldoende? 
Deze vragen kunnen beantwoord worden door het uitvoeren van een aantal scheepsbouwkundige 
berekeningen . De berekeningen voor de modderschouw, opgegraven op kavel B 19 in Oostelijk Flevoland, 
vindt men hier evenals een zeer korte samenvatting van het scheepsarcheologisch onderzoek. Voor het 
uitgebreide verslag van het scheepsarcheologisch onderzoek wordl verwezen naar het opgravingsverslag 
(Reinders et al., 1984). 

Fig. 15.1. Overzicht van de opgraving van een modderschouw op kavel B 19 

De opgegraven modderschouw (figuur 15.1) is een schip met een lengte van 16,32 m, een grootsle breedte van 
3,92 m en een holte van 0,81 m. Het schip heeft overnaads gebouwde zijden en een karveel gebouwd vlak mei 
hoekige kimmen. De voor· en achtersleven zijn recht en sterk vallend zodat het schip een vletachtig uiterlijk 
heeft. De schouw is door twee zware schotten in drie compartimenten verdeeld. De twee schotten begrenzen 
het laadruim. Het voor- en achterschip dienen als twee waterdichte compartimenten daar zij door huid, dek en 
schotten goed worden afgesloten. 
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De modderschouw was bestemd om het opgebaggerde Amsterdamse havenslib te vervoeren naar voor dump 
bestemde gronden. De modder werd bij die gronden met de hand uit de schouw geschept. In de schouw is een 
zogenaamde boezemschop gevonden. In de 17e eeuw nam het dichtslibben van de haven steeds meer loe. 
Tussen 1674 en 1684 werd een onderzoek verricht naar de jaarlijkse aanslibbing, de produktie van de 
moddermolens en het transport van de modder. Het resultaat van dit onderzoek was dat men een advies 
uitbracht over het juiste aantal moddermolens en modderschouwen om de havens op diepte te houden. Vooral 
het aantal modderschouwen is hierbij belangrijk omdat een juist aantal modderschouwen het efficiênt werken 
van de molens bevorderde. Te weinig schouwen om de modder af te voeren resulteerde in het werkeloos liggen 
van de moddermolens (Reinders, 1978). 

Lijnentekening 

De voor- en achtersteven van de modderschouw vallen respectievelijk voor- en achterover, terwijl de zijden van 
het schip naar buiten vallen. Dit heeft tot gevolg dat bij een diepgangsverandering het waterlijnoppervlak zal 
veranderen. Hierdoor zal bij een grote diepgang meer gewicht nodig zijn om het schip 1 cm te doen inzinken dan 
bij een kleine diepgang. Berekeningen over draagvermogen, stabiliteit en dergelijke zijn dan nauwelijks te 
maken zonder lijnentekening. Deze argumenten gaven aanleiding om een lijnentekening (figuur 15.2) van de 
modderschouw Ie maken. Tijdens hel onderzoek (1979-1980) was reeds een reconstructietekening gemaakt, 
waarop het verloop van de gangen in boven- en zijaanzicht en een aantal reconstructiedwarsdoorsneden zijn 
aangegeven. Bij het maken van de lijnentekening is alleen de stuurboordzijde opgemeten en getekend. Hierbij 
is er dus vanuit gegaan dat het schip bij benadering symmetrisch was gebouwd, iets dat in de praktijk niet altijd 
het geval was. De ontbrekende gegevens aan de stuurboordzijde zijn aangevuld met de gegevens van de 
bakboordzijde. De lijnentekening is gemeten en getekend op binnenkant huid . 

Nadat het netwerk voor de lijnentekening nauwkeurig op papier was gezet zijn het zij- en bovenaanzicht van het 
schip, het verloop der gangen en de dwarsdoorsneden uit de reconstructietekening overgenomen. Vervolgens 
is met behulp van deze gegevens het spanten raam getekend. Vanuit dit spantenraam zijn de waterlijnen 
uitgeslrookt. Punten die, bij het stroken, buiten een bepaalde waterlijn vielen zijn in het spantenraam 
gecorrigeerd, met behulp van dit gecorrigeerde spantenraam zijn weer nieuwe waterlijnen uitgestrookt. Door op 
deze wijze een aantal iteraties uit te voeren is een redelijk nauwkeurige weergave van de scheepsl ijnen 
verkregen. Ter controle van de lijnentekening maakt men meestal nog een aantal verticale en scheve 
doorsneden (de zogenaamde verticalen en senten) van de scheepsvorm. In dit geval is dit achterwege gelaten 
daar de gegevens uit het gangenplan een voldoende nauwkeurigheid waarborgen. 

Aan de hand van de lijnentekening zijn een aantal hydroslatische berekeningen uitgevoerd. De oppervlakten 
van de verschillende dwarsdoorsneden lot aan de waterlijnen zijn met behulp van een planimeter bepaald. 
Deze spantoppervlakten uitgezet tegen de diepgang en uitgestrookt per spant geven de zogenaamde 
"Bonjeankrommen" (zie lijnentekening) . Voor één bepaalde lastlijn is een kromme van spantoppervlakten 
(K.v.S.O.) in de lijnentekening weergegeven . 
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Gewichtsberekening en zwaartepuntsbepaling 

Het scheepsgewicht en de ligging van het scheepszwaartepunt in hoogte zijn met behulp van een tabel bepaald. 
In tabel t 5.1 is deze berekening weergegeven . 

Tabel 15.1. Berekening gewicht en ligging scheepszwaartepunt van de modderschouw 

2 3 4 
Onderdeel Inhoud (dm' ) X, (cm) Produkt (2 x 3) 

Bodemsectie: vlak 1554,7 3,0 4664,19 
leggers 1274,5 12,1 15421,45 

Topsecties : zonder inh. 857,4 84,8 36353,76 
met inh. 570,8 81 ,6 23288,64 

Vlak voorschip 496,5 7,1 3525,15 
Vlak achterschip 477,1 7,1 3387,41 
Zijden voor en achter 1358,4 41 ,7 56645,28 
Schotten 250,0 49,2 12300,00 
Dwarsbalken 45,0 72,5 3262,50 
Dek achter 355,9 100,0 35590,00 
Dek voor 458,2 90,0 41238,00 
Dekbalkjes 89,1 92,5 8241 ,75 
Stevens 233,3 60,0 13998,00 
Acht loopplanken 163,8 80,0 13104,00 

~1 ~ 8184,7 ~ 2 ~ 271020,04 

De totaleinhoud van het in het schip verwerkte hout is 8184,7 dm'. Uitgaande van een soortelijk gewicht ~ ~ 
0,90 kg/dm' van nat eikehout wordt het scheepsgewicht 1 x ~1 ~ 0,90 x 8184,7 ~ 7366,23 kg . Het 
gewichtszwaartepunt in hoogte van het schip ligt op ~21L1 ~ 271020,04/ 8184,7 ~ 33,1 cm boven de basis. Dit 
zwaartepunt ligt onder de halve holte hetgeen te verwachten was, daar er op het grootste gedeelte van de 
modderschouw geen dek ligt. 

Uit de modelschatting volgt een scheepsgewicht van 6500 kg. Gecorrigeerd voor het op het model ontbrekende 
voordek wordt het scheepsgewicht 6500 + 412 ~ 6912 kg. Het procentuele verschil bedraagt: (7366- 6912) 1 
7366) xl 00% ~ 6, 16%.ln werkelijkheid zal deze fout minder zijn omdat het gewogen model van droog eikehout 
is gebouwd (soortelijk gewicht ~ 0,85 kg/dm'), terwijl bij de gewichtsberekening gerekend is met nat eikehout 
(soortelijk gewicht ~ 0,90 kg/dm'). 

Hydrostatische berekeningen 

Aan de hand van het lijnenplan, dat van de modderschouw is getekend, zijn een aantal hydrostatische 
berekeningen uitgevoerd. Voor iedere waterlijn zijn (op buitenkant huid) met behulp van de 1 e regel van 
Simpson, een in de scheepsbouw veel gebruikte benaderingsformule ter bepaling van oppervlakten, inhouden 
enz., de volgende waarden bepaald: 
- Het waterlijnoppervlak in m' (Awl) ; 
- de ligging van het waterlijnzwaartepunt in lengte in m (x.); 
- het dwarstraagheidsmoment van de waterlijn in m' (Ix); 
- het langstraagheidsmoment van de waterlijn in m' (Iy) . 
Voor de overzichtelijkheid zijn de berekeningstabellen niet in dit verslag opgenomen. De voor iedere waterlijn 
gevonden waarden zijn uitgezet tegen de diepgang en vervolgens zijn er krommen door de uitgezette punten 
heengestrookt (zie liguur 15.3) . 

Er geldt nu dat het oppervlak ingesloten door de kromme van waterlijnoppervlakken en de diepgangslijn de 
carène-inhoud ( ~ waterverplaatsing) in m' voorstelt. Het zwaartepunt van bovengenoemd oppervlak geeft de 
hoogte van het drukkingspunt (BK ~ zwaartepunt van de carène-inhoud) in m ten opzichte van de basis aan . In 
een tabel zijn, met de eerste regel van Simpson, de carène-inhoud en het drukkingspunt in hoogte tot de 
verschil lende waterlijnen berekend. De gevonden waarden zijn vervolgens uitgezet in figuur 3 en door de 
punten zijn krommen gestrookt. 
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In dewaterverplaatsingskromme kan men aflezen hoe groot de waterverplaatsing is bij een bepaalde diepgang. 
Wanneer men de waterverplaatsing (V) vermenigvuldigt met het soortelijk gewicht h) van het verplaatste water 
vindt men het deplacement in formule: D ~ ~ x V. Het laadvermogen bij een bepaalde diepgang vindt men nu uit 
W lading ~ D - W schip ( ~ scheepsgewicht + ballast) . Uit bronnen , van de Gemeentelijke Archiefdienst van 
Amsterdam, is omtrent de belading van modderschouwen bekend dat deze voorzien waren van bouten en 
merken om de juiste hoeveelheid modder te laden. In de modderschouw zijn deze bouten en merken niet 
gevonden, wel is het mogelijk dat men met deze merken de koppen van de rozebouten aanduidde. Volgens 
voorschrift moest een dubbele modderschouw met 2,5 schaft modder worden geladen (Reinders 1978, 26) . 
Voor verschillende beladingstoestanden zal nu onderzocht worden in hoeverre deze bronvermeldingen juist 
zijn. 

Het soortelijk gewicht van modder bedraagt gewoonlijk 1,8 kg/dm'. In de modderschouw werd Amsterdams 
havenslib vervoerd, dit havenslib zal vermoedelijk een lager soortelijk gewicht van 1,25 kg/dm' hebben. Voor 
beide genoemde soortelijke gewichten van modder zijn de beladingstoestanden doorgerekend. 

Beladingstoestand 1: Gehele ruim gevuld met modder 

De totale ruiminhoud tussen de dwarsschotten minus de inhoud van de in houten bedraagt 22,1 7 - 1,45 
20,72 m'. Het scheepsgewicht (inclusief ballast) is ongeveer 7800 kg. 

Bij een soortelijk gewicht van de modder van 1,25 kg/dm' wordt het deplacement D ~ 1250 x 20,72 + 7800 = 
33700 kg . Bij dit deplacement is de diepgang 80,5 cm (zie figuur 15.3) en het resterende vrij boord 0,5 cm op het 
grootspant (ordinaat 10). Deze situatie is uitermate gevaarlijk om dat bij een klein lek in voor- of achterschip het 
schip zal zinken. Het zal duidelijk zijn, gezien het resterende vrijboord van 0,5 cm , dat bij een belading van het 
gehele ruim met modder met een soortelijk gewicht van 1,8 kg/dm' het schip zal zinken. Wel kan de conclusie 
worden getrokken dat wanneer het schip niet geheel beladen is met modder met een soortelijk gewicht van 1 ,25 
kg/dm' het ruim vol kan slaan met water (soortelijk gewicht ~ 1,00 kg /dm') zonder dat het schip zinkt. 
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Beladingstoestand 2: Schip geladen tot aan de rozebouten 

De ru iminhoud tussen de dwarsschotten tot aan de rozebouten bedraagt 16,06 m'. Het scheepsgewicht 
inclusief ballast is 7800 kg. Bij belading met modder met een soortelijk gewicht van 1,25 kg/dm' wordt het 
deplacement D = 1250 x 16,06 + 7800 = 27875 kg . De diepgang is dan 69 cm (zie figuur 15.3) en het 
resterende vrij boord is dan 12 cm op het grootspant. Opvallend is dat bij deze diepgang de aan de buitenzijde 
zichtbare rozebouten juist aan het wateroppervlak liggen. 

Gerekend met een soortelijk gewicht van modder van 1,8 kg/dm' wordt het deplacement 0 = 1800 x 16,06 + 
7800 = 36708 kg . Bij deze belading zou het schip zinken. 

Beladingstoestand 3: Schip geladen met 2 1/2 schaft modder 

In archieven staat vermeld dat dubbele modderschouwen 2,5 schaft modder konden laden. Eén schaft is gelijk 
aan 144 kubieke Rijnlandse voet. Eén Rijnlandse voet is 0,314 m, zodat een kubieke voet 0,030959 m' is . Eén 
schaft is dan 144 x 0,030959 = 4,4581 m'. Bij belading met 21/2 schaft modder is de ruiminhoud 11 ,15 m'. 

Wanneer havenslib wordt vervoerd met een soortelijk gewicht van 1,25 kg/ dm' is het deplacement 0 = 1250 x 
11 ,15 + 7800 = 21738 kg. Bij dit de placement is de diepgang 55 cm en het resterende vrij boord 26 cm op het 
grootspant. 

Uitgaande van modder met een soortelijk gewicht van 1,8 kg/dm' wordt het deplacement 0 = 1800 x 11 ,15 + 
7800 = 27870 kg. Bij dit deplacement is de diepgang 69 cm en het resterende vrij boord 12 cm op het 
grootspant. tn dit geval zat het schip aan de buitenzijde tot aan de rozebouten inzinken. 

Conclusie 

De in de literatuur vermelde belading met 2 1/2 schaft modder zal waarschijnlijk zuivere, weinig water 
bevattende, modder zijn geweest met een soortelijk gewicht van 1,8 kg/dm'. In de prakt ijk kwam dit er op neer 
dat men het schip zo zwaar mocht beladen dat de koppen van de rozebouten juist het wateroppervlak raakten. 
Bij deze beladingstoestand is het reservedrijfvermogen ru imschoots voldoende. De diepgang is 69 cm, het 
resterende vrijboord 12 cm op het grootspant. Totaal werd er per vaart 21/2 schaft ( = ongeveer 20 ton) modder 
afgevoerd. 

Bij de verdere beschouwingen over stabiliteit, trim en langsscheepse sterkte wordt uitgegaan van een diepgang 
van 69 cm en een deplacement 0 = 21738 kg. 

Stabiliteitsbeschouwing 

Dwarsstabiliteit 

Bij de beoordeling van de dwarsstabil iteit is er rekening mee gehouden dat op de lading een laag water staat. Dit 
zogenaamde "vrije vloeistof oppervlak" heeft een grote nadelige invloed op de stabiliteit. Verder is aangenomen 
dat de lading gelijkmatig verdeeld in het ruim ligt. Zoals bekend wordt verondersteld, is de waarde van het 
aanvangsmetacentrum (MG) bepalend voor de aanvangsstabiliteit. De waarde van MG wordt berekend met de 
formule: 
MG 
MB 
Ix 
V 
BK 
KG 
MG 

= B + BK - KG. 
= IxIV = 54,2 / 27,8703 = 1,94 m 

= 54,2 m' (zie tabel figuur 3) bij T = 0,69 m) 
= 7,8703 ' (zie tabel figuur 3) bij T = 0,69 m) 
= 0,382 m (zie tabel figuur 3) bij T = 0,69 m) 
= 0,368 m (berekend voor schip met lading) 
= 1,94 + 0,382 - 0,368 = 1,954 m. 

De correctie op de aanvangsstabiliteit ten gevolge van het vrije vloeistofoppervlak wordt in rekening gebracht 
door uitte gaan van een stijging van het gewichtszwaartepunt (GK) . Deze stijging is slechts schijnbaar en wordt 
veroorzaakt door het bewegen van het water naar de lage kant van het schip bij het hellen. De schijnbare 
zwaartepuntsstijging (GG ' = '( ' x ih x V. 



Hierin is: 
~' ~ het soortelijk gewicht van de zich in het schip bevindende vloeistof 
i, ~ het dwarstraagheidsmoment van het vrije vloeistofoppervlak 
~ ~ soortelijk gewicht van het water 
V ~ volume van het onderwaterschip. 

Voor de modderschouw is GG ' ~ 1 x 9,12 11 x 27,8703 ~ 0,327 m. Bij correctie voor het vrij vloeistofoppervlak 
wordt het aanvangsmetacentrum MG' ~ 1,954 - 0,327 ~ 1,627 m. 

Tot een hellingshoek van ongeveer 8' kan het kenterend moment berekend worden met de formule: Mk ~ ~ x V 
x MG' x tan <1>. De maximale hoek die het schip kan maken voordat de boorden overstromen is 3,5'. Hieruit volgt 
dat het maximaal toegestane kenterend moment Mk ~ 1,00 x 27,8703 x 1,627 x tan 3,5' ~ 2,772 tonm. Bij 
benadering kan worden gesteld dat het maximaal toegestaan kenterend moment overeenkomt met het 
verplaatsen van 18 man (à 77 kg) vanuit hart schip naar één van de boorden. De invloed van de hoogte van het 
zwaartepunt van het gewicht, bestaande uit 18 personen, op het systeemzwaartepunt (schip + lading + 18 
personen) en het aanvangsmetacentrum (MG) is buiten beschouwing gelaten. 

Langsstabiliteit 

In het achterschip van de modderschouw is 500 kg ballast aangetroffen. Hierdoor is het noodzakelijk een 
berekening te maken voor de vertrimming en de langsstabiliteit. 

Voor de berekening van de langsstabiliteit wordt eerst het aanvangsmetacentrum in langsrichting bepaald mei 
behulp van de formule: M,G ~ M,B + BK - KG. De M,B waarde wordt gedefinieerd door lylV waarin Iy hel 
langstraagheidsmoment van de waterlijn is. 
M,B ~ 726/27,870 ~ 26,05 m 
Iy ~ 726 m' (zie tabel figuur 15.3 bij T ~ 0,69 m) 
V ~ 27,879 m' (zie tabel figuur 15.3 bij T ~ 0,769 m) 
BK ~ 0,382 m (berekend voor schip met lading) 

M,G ~ 26,05 + 0,382 - 0,368 ~ 26,06 m. 

Ten gevolge van de 500 kg ballast in het achterschip zal het schip vertrimmen over een hoek tan <I> ~ (pxY,)/h x 
V x M,G) hierin is: 
p ~ verplaatste gewicht ~ 0,50 tpm 
Y. ~ verplaatsingsafstand ~ 5,00 m 
~ x V ~ gewicht van het verplaatste water ~ 27,870 ton 
M,G ~ langsmetacentrum ~ 26,06 m 

Tan <I> ~ (0,5 x 5)/(27,870 x 26,06) ~ 0,0034, de hierbij behorende hellingshoek ~ 0,20'. 

Door het ballastgewicht in het achterschip zal het scheepsszwaartepunt zich verplaatsen over een afstand van 
GG' ~ (p x y.)/(0,50 x 5)127,870 ~ 0,09 m. De diepgangen voor en achter worden op de volgende wijze 
berekend: 

Tv ~ T - (U2 + 0,09) x tan <I> ~ 0,69 - (8,15 + 0,09) x tan 0,20' ~ 0,66 m 

Ta ~ T + (U2 - 0,09) x tan <I> ~ 0,69 + (8,15 - 0,09) x tan 0,20' ~ 0,72 m 

Het optredende diepgangsverschil in volbeladen toestand ten gevolge van de 500 kg ballast in het achterschip 
is gering. 

Als antwoord op de vraag waarom men ballast in hel achterschip had aan gebracht kan het volgende worden 
aangevoerd: 
- Door de ballast in het achterschip is de schouw in lege toestand beter bestuurbaar; 
- tijdens de bouw is het achterschip te vol uitgevallen waardoor men ballast moes I aanbrengen om dit te 

compenseren. Erg waarschijnlijk is deze laatste reden echter niet daar controle van de maten van voor- en 
achterschip en vergelijking met de modderschouw (MZ 6) weinig afwijkingen vertonen. 
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Sterktebeschouwing 

Als laatste berekening voor de modderschouw is een langsscheepse sterktebeschouwing gemaakt, dit om te 
controleren of de bepaalde hoeveelheid modder in het schip kan worden geladen zonder dat dit ontoelaatbaar 
ging vervormen of in tweeën brak. 

Uit de toegepaste mechanica komt de volgende formule: Mb = O"b x Wb. Hierin is : 
Mb = maximaal toelaatbaar buigend moment 
O"b = de maximale toelaatbare buigspanning in het materiaal 
Wb = het weerstandsmoment van de zwakste doorsnede 
Wb = lo/e 
10 = het traagheidsmoment van de beschouwde doorsnede ten opzichte van de neutrale as 
e = de uiterste vezelafstand 

De maximale toelaatbare buigspanning voor nat eikehout is O"b = 120 kgf/ cm'. Het weerstandsmoment van de 
zwakste doorsnede, dit is een dwarsscheepse doorsnede waarbij leggers en oplangers buiten beschouwing 
worden gelaten, bedraagt Wb = 38292 cm'. Het maximaal toelaatbare moment dal mag optreden bedraagt: Mb 
= 38292 x 120 = 4595040 kgfcm = 45,95 tonm, 

Het grootste optredende buigende moment in vlak water dat kan optreden in het volbeladen schip wordt als volgt 
berekend . De belastingen in de vorm van ladinggewicht, opdrijvende kracht, ballast en scheepsgewicht zijn 
grafisch uitgezet (zie figuur 15.4) , Voor dit samengestelde belastingsgeval zijn vervolgens de belastingslijn (q
lijn) en de dwarskrachtenlijn (D-lijn) bepaald. Het maximale buigende moment treedt op halverwege het schip 
(U2) en is bepaald door middel van voortschrijdende oppervlakte berekening van de D-lijn. Dit maximaal 
optredende buigende moment bedraagt 7,553 tonm, De maximale optredende buigspanning bedraagt b = 
755300/38292 = 19,72 kgf/cm'. Gezien het maximale toelaatbare buigend moment van 45,95 tonm en de 
maximale toelaatbare buigspanning van 120 kgf/cm' , is de langsscheepse sterkte van de modderschouw 
ruimschoots voldoende. 

Berekeningen voor het buigend moment in golven zijn niet gemaakt daar deze leiden tot gecompliceerde 
berekeningen . Wel mag men aannemen dat, gezien de ruime marges tussen maximale toegestane buigend 
moment en buigspanning enerzijds en maximaal optredende buigend moment en buigspanning anderzijds, in 
niet al te extreme golfcondities het schip sterk genoeg is, Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de 
modderschouwen meestal in beschut water voeren, 

Opmerking: Bij de berekening van het traagheidsmoment (10) van de zwakste doorsnede is uitgegaan van een 
starre constructie, in werkelijkheid is de constructie enigszins flexibel zodat het traagheidsmoment 
van de beschouwde doorsnede kleiner zal zijn , 
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16. Historisch onderzoek naar scheepvaart en scheepsrampen ten tijde van 
de republiek 

Erik van der Doe 

Archeologie en geschiedenis horen bij elkaar. Hetzelfde geldt voor scheepsarcheologie of marilieme 
archeologie en zeegeschiedenis. Niettemin is werkelijke samenwerking op dit moment haast eerder 
uitzondering dan regel. Weten beide disciplines onvoldoende van elkaar, van de werkwijzen en mogelijkheden 
van de ander, of hebben zij misschien onvoldoende vertrouwen in elkaars capaciteiten? 

Het moet toch duidelijk zijn dat zij elkaar in belangrijke mate kunnen aanvullen . Wellicht niet op alle gebieden of 
len aanzien van alle opgegraven scheepswrakken, maar dit hoeft toch niet in te houden dat niet alles in het werk 
gesteld moet worden een toenadering te zoeken? Een goede samenwerking is in het belang van het onderzoek 
naar maritiem historische objecten en ontwikkelingen. 

Want, bedenk hoeveel Nederland in dat opzichtte bieden heeft. Vele eeuwen was het een zeevarende natie van 
belang, toonaangevend op het ene moment, vervolgens een plaats ergens op het tweede plan, maar nimmer 
een te verwaarlozen positie. Duizenden en nog eens duizenden schepen, van allerlei grootte, van velerlei typen, 
voor diverse doeleinden (koopvaardij, oorlogsvaart , visserij, binnenvaart) hebben de Nederlandse wateren 
bevaren. Hoeveel plaatsen hebben niet direct of indirect met de scheepvaart te maken gehad, sterker nog, 
stonden of vielen met de bedrijvigheid op het water? De bodem in Nederland herbergt honderden, zo niet meer, 
bewijzen daarvan en in de vaderlandse archieven vormen werkelijk kilometers papier met aantekeningen en 
opmerkingen de neerslag van zo'n verleden. 

Echter, hoeveel) of beter hoe weinig, weten we er nu eigenlijk van? Vooral het laatste anderhalve decennium, 
met name met het verschijnen van het overzichtswerk "Maritieme geschiedenis der Nederlanden" (t) is men op 
weg deze achterstand in te lopen. Talloze publicaties zijn verschenen. De archieven moeten sleeds meer 
geheimen prijsgeven. En de archieven bevatten nog altijd veel, niet alleen over de scheepvaart ten tijde van de 
Republiek der Verenigde Nedelanden in het algemeen doch ook over opgegraven scheepswrakken. 

De BUITENZORG 

Zo konden recentelijk de gebeurtenissen van het vergaan van een VOC-schip in de 18e eeuw aan het geduldige 
papier worden ontfutseld. Een kanon met het VOC-monogram van de kamer Amsterdam en het jaartal 17 45 en 
een in het wrak gevonden munt uit 1754 verschaften aanwijzingen over de herkomst van het schip en de periode 
waarin het gevaren heeft. Onderzoek in de bronnen leverde het bijpassende verhaal op. Het wrak in kwestie is 
dat van de BUITENZORG, één van de vijftien op de Waddenzee verongelukte schepen van de Verenigde Oost
Indische Compagnie. Reeds het doorwerken van de gepubliceerde lijsten van alle uitgaande- en retourreizen 
naar en van Azië bracht hierover uitsluitsel (2). Het archief van de VOC in het Algemeen Rijksarchief in Den 
Haag bevat de details (3). 

De BUITENZORG was een in 1753 op de werf van de kamer Amsterdam gebouwd schip van 140 voet lengte. In 
de winter van 1759- '60 kwam het voor de tweede maal terug van een reis naar Azië voorde kamer Amsterdam. 
Het schip had de reis vanuit Batavia, met 98 man aan boord, alieen gemaakt en niet, zoals vaak gebeurde, in 
convooi. Na een tocht van bijna zeven maanden arriveerde de BUITENZORG, vanaf Het Kanaal geëscorteerd 
door 's lands schip van oorlog de DOLPHYN , op 24 november 1759 op de rede van Texel. Voor schipper 
Coenraad Dirk Wolk en de overige 83 opvarenden (9 man waren onderweg bezweken en 5 waren aan de Kaap 
de Goede Hoop gebleven) zat heterweer op. De bemanning werd afgemonsterd en er werd een begin gemaakt 
met het van boord halen van de lading , bestaande uit bruine peper, poedersuiker, thee, tin en hout, ter waarde 
van bijna 140 duizend gulden. (In het wrak zijn ook resten tinerts en peperkorrels gevonden). 

Op dat moment schijnt er nog niets aan de hand te zijn. Maar enkele weken later slaat de winter in alle hevigheid 
toe. Vanaf half december moet de rede van Texel en de gehele Zuiderzee "geweldiglyk bezet met Dryfys" 
geweest zijn, aldus eigentijdse kranten. Vele schepen werden "ingeyst", zoals dat werd genoemd, waaronder 
de BUITENZORG (4). Teneinde het Oost-Indisch retourschip te kunnen behouden werd besloten hetschip naar 
een veiliger plaats te brengen. Op 7 januari melden de notulen van de afdeling Amsterdam van de VOC, dat 
enige Wieringers aangenomen hadden voor 6.000 gulden het schip op de zuidwal bij Den Helder te brengen en 
vervolgens, indien mogelijk, naar de compagnieswerfte Amsterdam. Op 21 januari schreven de bewindhebbers 
van de kamer Amsterdam, dat "het in den grond geraakt na-SChip BUYTENZORG bij de valreep geheel 
afgebroken en het onderdek neergevallen zijnde, niets anders te wagten was, dan het gehele boven-Schip, bij 
de minste Wind zoude worden weggeslagen, daarom in Consideratie gevende, om het wrak van dien bodem te 
verkoopen ... ten meesten prijze doenlijk" (5). Eindjanuari , toen detemperatuurweer ging stijgen, zonk het schip 
uiteindelijk, vlak bij de Ion van Java, kapotgedrukt door het ijs. 

Kortom, aan de hand van het archief van de VOC, dat niet minder dan 1.277 strekkende meter omvat, valt de 
levensloop en ondergang van een Oost-Indiëvaarder te reconstrueren. Eigentijdse kranten en andere 101 
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periodieken bevestigen het verhaal (6). Het is mogelijk om zeer gedetailleerde informatie te verzamelen, zoals 
over de reizen van het schip en de data van vertrek en aankomst, maar ook gegevens over de inhoud en de 
waarde van de lading en over de opvarenden. 

Het verhaal achter het VOC-wrak was niet moeilijk te achterhalen. Vaak verraadt een wrak al of het een Oost
Indiêvaarder betreft, maar zekerheid is vooral snel te verkrijgen doordat de bewindhebbers van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie een uitgebreide administratie bijhielden overde schepen, de reizen, de verhandelde 
goederen en de werknemers. Daarbij bevinden deze bronnen zich bijeen in één plaats , in één archief. 

Bronnen betreffende scheepvaart 

Ten aanzien van de koopvaardijschepen die op de Europese wateren hebben gevaren ligl dit anders. De 
bronnen zijn verspreid over diverse soorten archieven in Nederland. Tevens was ook toen reeds de 
administratie van particuliere bedrijvigheid minder omvangrijk en minder systematisch bijgehouden dan van 
een semi-staatsinstelling als de VOC. De eigen aard van de Republiek is hier ook debet aan. Standaardisatie en 
bureaucratie waren in de 178 en 188 eeuw eveneens nog in opkomst, zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht. De t ge eeuw levert al oneindig meer en beter geordend materiaal op. In t 875 bijvoorbeeld begon de 
Hydrografische dienst met hel bijhouden van een wrakken register met bijzonderheden over de plaats en het 
soort schip dat is verongelukt. 

Welke bronnen staan een historicus ter beschikking voor onderzoek naar bijvoorbeeld de koopvaardij in het 
algemeen en naar bepaalde koopvaardijschepen, zoals opgegraven wrakken uit de 17e en 18e eeuw, in het bij
zonder? Een greep hieruit kan aantonen welke de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor verdere studie. 

Ten eerste zijn de notariêle archieven van belang. Bouwcontracten, bestekken van schepen (soms vele 
pagina's lang) en bijlbrieven (dit zijn verklaringen van de bouw van schepen) geven informalie over hel type 
schip, de afmetingen, de gebruikte materialen en dergelijke . Niet alleen voor de meer bouw-technische 
aspecten zijn deze acten waard bestudeerd te worden, maar evenzeer voor facetten als hoe de bouw in z'n werk 
ging of ten aanzien van de wijze van financiering daarvan. 

Bevrachtingscontracten kunnen ons iets leren over de routen van schepen, over de goederen die gebracht en 
gehaald werden en over de praktijk van het handel drijven. De instructies die een schipper van zijn reder kreeg 
konden variëren van zeer nauwgezet tot een grote mate van vrijheid van handelen voor de schipper. 

Een derde soort informatie die aan de hand van notariêle acten verkregen kan worden zijn gegevens 
betreffende ongevallen van schepen, zoals ooggetuigeverslagen over de omstandigheden en de oorzaken van 
de ramp. Deze verslagen zijn zowel voor het achterhalen van de geschiedenis van concrete wrakken van 
belang, als voor het verkrijgen van enig inzichl in de procedures bij geschillen. 

Helaas laat de toegankelijkheid van notariële archieven vaak te wensen over. De enorme omvang, vooral in 
grole en middelgrote steden, bemoeilijkt het snel ontdekken van de geschiedenis van een bepaald schip in hoge 
mate. Aan de andere kant kenden vele notarissen een zekere specialisatie, bijvoorbeeld scheepvaartzaken. 
Gelukkig is men op diverse plaatsen bezig de toegankelijkheid te bevorderen door middel van indicering. In het 
Rijksarchief voor de provincie Noord-Holland in Haarlem is men hiermee reeds 30 jaar bezig en kent men 
tientallen trefwoorden betreffende schepen, scheepvaart en scheepsrampen . Medewerkers van de Gemeente
lijke Archiefdienst van Amsterdam zijn ook met een dergelijke onderneming begonnen. 

Ten tweede vormen de rechterlijke archieven een belangrijke bron van informatie. Zogenaamde veilboeken van 
schepen of registers van scheepsverkopingen bevatten uitgebreide inventarissen van de door makelaars te 
verkopen schepen. Het type schip, de afmetingen en eventuele bijzonderheden, zoals een dubbeling of nieuwe 
onderdelen, worden daarin vermeld . Verder wordt alles opgesomd dat bij het schip hoort, onderscheiden in de 
volgende categorieën: ankers , touwen , zeilen, kajuits-, stuurmans-, bootsmans- en koksgoederen. Het is 
opmerkelijk hoeveel tot de standaarduitrusting van een schip behoort. Bij kajuitsgoederen staan bij voorbeeld 
ook kwispedoren , tabaksdozen en bijbels genoemd. Anderzijds worden bij bootsmansgoederen geen 
sextanlen, octanten of andere navigatieinstrumenten vermeld. Deze zaken behoorden dus lot de persoonlijke 
beziningen (7) . 

Havengeldregislers en zeebrieven (dit zijn verklaringen dat een schip in de Republiek thuishoort, ter verkrijging 
van een paspoort voor het builenland) verstrekken eveneens bijzonderheden over schepen , zoals de eigen 
naam en die van de schipper, soms ook van de reder, en gegevens over het aantal lasten , de ouderdom van hel 
schip, de herkomst en destinatie van een reis, en de verhandelde goederen (8) . 



Ten siotie moet nog genoemd worden het Amsterdamse archief van 'Assurantiën en Averijen" (9) . Hierin 
bevinden zich vele honderden vonnissen in zake averij met verslagen over in nood verkerende schepen. 

Een derde soort van bronnen met betrekking tot scheepsrampen betreH het archief van de Pilotage (10). Ook in 
dit archief bevinden zich verslagen over schepen die in moeilijkheden zijn geraakt. Het handelt hier om 
ongevallen, waarbij loodsen betrokken waren. De, soms zeer omvangrijke, dossiers, geordend per schip, 
bevatten verklaringen van opvarenden hoe de loods en de schipper van mening verschilden over de uit te 
voeren manoeuvres en welke gevolgen de ramp had voor de schippers en voor de loods. Eventuele 
bergingsoperaties zijn eveneens beschreven. 

Voorts zijn eigentijdse kranlen en andere periodieken bronnen van informalie , die zeker niet vergeten mogen 
worden . Zij maken in veel gevallen melding van de lotgevallen van de vaderlandse scheepvaart en van ongeluk
ken van Nederlandse en buitenlandse schepen. De zogenaamde 'Nederlandsche Jaerboeken", die vanaf 1747 
jaarlijks meer dan duizend pagina's wetenswaardigheden over ons land geven , kennen zelfs aparte rubrieken , 
zoals "Gevallen betreffende de Nederlandsche Scheepvaart .. , "Staet van verscheide takken van den 
Nederlandsehen Koophandel" en met name de verhandelingen in '''s Lands zegen en onheilen" zijn in dit 
verband interessant. Het verhaal van de ondergang van de BUITENZORG was ook met behulp van de 
periodieken in grote lijnen reeds te schetsen. Tot sial zijn nog het vermelden waard : de notulen en resoluties van 
de stedelijke vroedschappen, gildearchieven en de diverse particu liere archieven . 

Probemen bij historisch onderzoek 

Bronnen zijn er dus bijna in overvloed. Maar ondanks alle mogelijkheden, in sommige gevallen zelfs dankzij de 
vele mogelijkheden, is het niet eenvoudig gegevens te ontdekken over concrete gevallen van opgegraven 
scheepswrakken, Ten eerste is van de particuliere koopvaardij nauwelijks een systematische administratie 
bijgehouden. Bovendien bevinden de gegevens zich verspreid over vele archieven in Nederland. Ten Iweede 
zijn lang niet alle bronnen compleet, maar vertonen zij vaak hiaten, zowel naar tijd, naar plaats als naar 
onderwerp. Wat in het ene archief aanwezig is, ontbreekt in het andere of betreH niet dezelfde periode. 
Veilboeken van schepen van de stad Hoorn bij voorbeeld vangen aan in de eerste helH van de 17e eeuw, terwijl 
deze in Amsterdam pas vanaf de eerste helft van de 18e eeuw bewaard zijn gebleven. Ten derde, zeker niet de 
minst belangrijke factor, overlapt de informatie die aan de hand van de opgegraven wrakken verkregen kan 
worden nauwelijks met hetgeen in archieven over dergelijke schepen te vinden is. Gegevens over de plaats van 
herkomst, over de datum van ondergang, de naam van het schip of die van de opvarenden en bezitters ervan 
kunnen nagenoeg zelden aan het wrak worden afgelezen , lerwijl vooral deze informatie in de bronnen 
beschreven is. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. In het groot-memoriaal van de stad Amsterdam, een 
soort notulen van de vroedschap, is te lezen dat op 8 februari 1662 een schip genaamd SAMUEL, met schipper 
Steven Rogier, ..... comende van Alicanten na dese Stadl, ende op Urck aen de gronl gesel" is (11). Is deze 
Samuel soms de in het Museum voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven opgestelde koopvaarder E 81 ? Het 
wrak is bij Urk gevonden en in het wrak zijn diverse soorten noten en een munt uil 1645 ontdekt. Het wrak 
verraadt dus iets overde route waarop het eens gevaren heeft en in welke tijd. De E 81 is een pinasachtig schip. 
De bron meldl niels over het type schip. En het wrak vertelt weer niets over de opvarenden. 

In notariële bronnen zijn soortgelijke problemen te verwachten . De plaats van ondergang of het type schip en de 
lading - juist de gegevens die aan een wrak afgelezen kunnen worden - zijn niet vaak vermeld. Soms was de 
aanduiding "Enkhuizen" reeds voldoende om aan te geven dal het ongeval op de Zuiderzee was gebeurd, De 
acten zijn met een geheel ander doel opgemaakt, dan waarvoor zij in dit kader bekeken worden. Niet de plaats 
van de ramp of de maten en het type schip waren belangrijk, als wel het soort en de waarde van de lading die 
verloren ging en de oorzaak van het ongeluk. Het ging er meer om vast te leggen wie aansprakelijk gesteld kon 
worden , dan om het opmaken van een proces-verbaal met alle in dat verband niet relevante details. 

Verder moet bedacht worden dat slechts met voorzichtigheid wrakken naar type geclassificeerd dienen te 
worden . Hoeveel lijkt het onderschip van een hekboot niet op dat van een fluit? Daarnaast was naamgeving van 
typen in de 17e en 18e eeuw niet werkelijk belangrijk. De vorm ol de esthetische waarde van een schip was 
doorgaans ondergeschikt aan de gebruikswaarde. Wat nu als een galjoot gekenmerkt wordl kan best in 
sommige bronnen een bootschip genoemd worden. Het komt zelfs voor dat in de bronnen de begrippen galjoot 
en bootschip door elkaar worden gebruikt . Bovendien kenden vele typen schepen varianten , afhankelijk van het 
doel en de bestemming. 

Na deze beperkte greep uit de mogelijke bronnen voor maritiem historisch onderzoek, luidt de conclusie dat hel 
materiaal in potentie aanwezig is, zeker voor de 1ge en 20e eeuw, maar ook voor de periode daaraan voorar~ 
gaand. Tevens moet duidelijk zij n dat nog veel werk kan en dienl te worden gedaan. 
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Ten aanzien van het achterhalen van de indentiteit van bepaalde wrakken zal dit eerst na enige moeite het geval 
kunnen zijn. Juist het begin van een onderzoek is niet eenvoudig . Is eenmaal iets meer bekend, dan zal in de 
meeste gevallen informalie over hel wrak snel achterhaald kunnen worden . Maar er kan ook meer worden 
gedaan. Want, is het niet evenzeer van belang dat ook bekend is hoe bepaalde schepen gebouwd zijn, 
waarheen zij gevaren hebben en in welke mate, wat zij aan boord hadden en hoe contacten tussen 
scheepsbouwers en reders, tussen reders en schippers en tussen schippers en bemanningen verliepen? 

Samenwerking tussen archeologie en geschiedenis en wellicht ook scheepsbouwkunde is gewenst en wanneer 
men de geschetste doelstellingen voor ogen heelt, die dus meer omvatten en mijns inziens meer moeten 
omvatten dan het achterhalen van de naam van een bepaald opgegraven wrak, is hel zells noodzakelijk. Zowel 
in de bodem van Nederland, als in de vaderlandse archieven zjjn schepen verscholen. Zij kunnen wederom 
boven water komen doordat men er bij toeval op stui t, maar ook door gerichl zoeken . Vooral op dat laatste is 
historisch onderzoek van toepassing. 

NOTEN 

1. G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn & W.J. van Hoboken (red.), Maritieme Geschiedenis der 
Nederlanden, 4 delen, Bussum 1976-1978. 

2. J.R. Bruijn, F.S Gaastra & I. Schöffer (eds.) Dulch -Asialic shipping in Ihe 171h and 18th cenluries, R.G.P.
grote serie nrs. 166, 167, 's-Gravenhage 1979; len aanzien van de BUITENZORG zie no. 166: 546- 547, 
568- 569 en no. 167: 422- 423, 432- 433. 

3. Algemeen Rijksarchief (ARA), archief VOC: resoluties Heeren XVII , inv.nrs. 1.04.03- 130, 171 , 174; 
resolulies kamer Amslerdam, inv.nr. 1.04.03 - 270; uitloopboeken, inv.nrs . 1.04.05- 4933, 4934, 4935, 
4938, 4939, 4940, 4941 ; overgekomen brieven en papieren uil Batavia, inv.nr. 1.04.04- 2916; 
scheepssoldijboeken, inv.nrs. 1.04.05- 6310. 6365 ; betaalrollen, inv.nr. 1.04.05- 5264. 

4. Nederlandsche Jaerboeken, 1759: 1138- 1143; zie ook 1759: 1155- 1156 en 1760: 52- 54. 
5. ARA, archief VOC : resolulies kamer Amsterdam, inv.nr. 1.04.03- 270/ 21 .1.1760; zie ook 22.11 .1759, 

26.11.1759,7.1.1760, 31.1 .1 760. 
6. Bij voorbeeld Oprechte Haerlemsche Courani en Amsterdamse Courant. 
7. Bij voorbeeld in Archiefdienst Westlriese Gemeenten (AWG), oud- rechterlijk archief Hoorn: veilboeken van 

schepen, inv.nrs . 4619, 4620, 4621 , 4622; Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam (GAA), oud rechterlijk 
archief; algemeen plaatselijk besluur en burgemeesters, inv.nr. 5071 . 

8. Bij voorbeeld in AWG, archief stedelijke bezittingen en inkomsten Hoorn: rekeningen havengeld en 
Rouaanse Kaaigeld, inv.nrs. 559- 2577 2578; GAA, oud-rechterlijk archief: algemeen plaatselijk bestuur en 
burgemeesters, documenten ter verkrijging van zeebrieven, inv.nrs. 5181- 1 Urn 11 ; archief Directie 
Moscovische handel , inv.nrs. 57 -62 ; archief Direclie Oosterse handel , inv.nrs. 94- 107. 

9. GAA, oud-rechterlijk archief: afdeling Bank van Assurantiën en Averijen, inv.nrs. 2806 Um 2924. 
10. Rijksarchief provincie Noord-Holland, archief Pilotage benoorden de Maze, inv.nrs. 49, 51 , 87. Zie ook 

archief Gecommitteerde raden in West-Friesland en het Noorderkwartier. 
11. GAA, archieven burgemeesters : graal-memoriaal , inv.nr. 5023- boek no. 5/20.2.1662; zie ook 21 .2.1662. 



17. Glavimans symposium 1985: Summary and comment 

Re/nder Re/nders 

In 1985, the IJsselmeerpolders Development Authority organized the lirst Glavimans symposium, a meeting on 
shiparchaeological research in the Netherlands. Cornelis Jan Glavimans was a naval architect, who, in 1822, 
conducted the first excavation of ship remains in the Netherlands, in the vi llage of Capel le op de Langstraat in 
the province of Noord· Brabant. The report on th is excavation, published in 1924 by the Koninklijk Nederlandsch 
Instituut was mainly based on the work of Glavimans. 

The primary goal of the meeting was to bring together archaeologists, historians and naval architects interested 
in shiparchaeological research. The symposium was held on 9 November 1985 in Lelystad. 

GLAVIMANS 

The first!wo chapters are an introduction to the work of Co melis Jan Glavimans (1795·1857). In the first chapter, 
BOSSCHER (1) describes the part Glavimans played in the development of shipbuilding in the Netherlands in 
the beginning of the 19th century. As a naval architect working in Rotterdam, Glavimans was responsiblefor the 
design of the Bromo and Merapi, the first warships of the Netherlands Navy propelled by steam engines. 
Moreover, he designed the Royal barge, which is now on display in the Rijksmuseum Nederlands 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam (Jaarverslag, 1984). 

The second chapter is a short artiele by GLAVIMANS (2) on the excavation of the ship at Capel le op de 
Langstraat, published for the lirst time in the Konst· en Letterbode of the year 1822. Apart from th is articte, 
Glavimans wrote a report about this excavation . His data have been used in the publication of the Koninklijk 
Nederlandsch Instituut (De Vries et al. , 1824). Two models ol the ship of Capelle op de Langstraat, made by 
Glavimans, are in the collections of the Rijksmuseum in Amsterdam (lig. 17.1) and the Maritiem Museum Prins 
Hendrik in Rotterdam (Reinders, 1986). The vessel ol Capelle has possibly been used as a pontoon lor a 
pontoonbridge during the siege ol Geertruidenberg in 1593. The drawings, mode Is and the report of Glavimans 
demonstrate that this 1822 ship excavation was excellently documentated, even by present standards. 

F/g. 17.1. Model of the vessel excavated in Capelle op de Langstraat, made by Camelis Jan 
G/avimans. Rijksmuseum (Catalogus der verzameling van modellen van het Departement van 
Marine, M.C. no. 999; model R.B. 2,11). 

ROMAN PERIOD 

Four papers were presented on subjects related to the Roman periad. In contrast with lormer opinions, DE 
WEEROT (3) states in his contribution that the barges lound in Zwammerdam had been built according to 
Roman design. He based his opinion on the use ol the 'pes monetalis' in measurement. The length ol the 
Zwammerdam barges 2 and 4 are, lor example, 75 and 120 'pedes monetales', while bottom planks 0125 and 50 
leet have been used; indications that these barges were not enlargements ol indigenous ship types. In the 
opinion ol De Weerdt, the L·shaped transitional strake too, must be considered as a new element in ship 
construction and not as a relict trom prehistorie times. 

Another flat·bottomed barge lrom Roman times has been lound in Woerden, not lar lrom Zwammerdam. Only 
the Iront part ol the vessel could be excavated. On account ol the distanee between Iront and mast-step, 7.50 m 
or 25 'pedes monetales', HAALEBOS (4) assumes the leng th to be 29.6 m or 1001eet. The Woerden barge is 
especially interesting because ol finds like a lire place, pottery and shoes; indications th at the crew actually lived 
on board. The lire place was made ol planks and lilled with sand, covered by bricks. Comparable lire places 
have been lound in medieval ships, excavated in the IJsselmeerpolders. They remained in use in that area at 105 
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least until the end of the 16th century (Reinders et al. , 1978). The Woerden barge was used for the transport of 
cereals. 

Flat bottomed Roman barg es have been found in Zwammerdam, Woerden and Druten (The Netherlands) and in 
Belgium, Switzerland and Germany. LEHMANN (5) compared ten of these vessels and pointed out the 
remarkable differences, with respect to construction and shape, possibly due to the use of these vessels on lake 
(Bevaix) or river, and to the vast area of distribution. One element these vessels have in comman is the 
transitional L-shaped planks at the bilge. Comparabie elements have been used in later times, for instanee on 
the river Adour in France, where they were called 'i les'. 

In his contribution on shipbuilding standards in Roman times, VAN FUCHT (6) started from the following 
hypotheses: 
- use of the foot as the module for design, 
- standard intervals between centre li nes for the frame-timbers and for the mortices and tenons, 
- relation between leng th of the vessel and keel dimensions, and bet ween width of the vessel and the 

dimensions of the frame-timbers. 
Van Fucht based his results on the published data of 62 shipwrecks from the Mediterranean and Transalpine 
areas. His oulline does not only show differences between seagoing, coastal and inland vessels, but also slight 
changes in time; an opportunity to date the vessels and to reconstruct incomplete ones. The discussion 
lollowing his presentation made clear that a test of his ideas wou ld be worthwhile, if possible by studying well
preserved wrecks with the help of a computer programme. 

LATE MEDIEVAL TIMES 

The contributions on ship archeology of late medieval times were of a different character; papers on excavated 
ships and on the Mataró model, and papers on written and pictorial sourees . 

There are few books on the general history of ship archeology which do not feature a picture of the Utrecht ship. 
The gene ral ly accepted daling, 8th century, and the hypothetical relationship with the mysterious hulk gave rise 
to a lot of wishful l thinking, although the find of a nearly identical vessel in 1974, dating from the 12th century 
(Hoekstra, 1976) gave rise to some doubt. Almost 50 years after excavation, VLEK (7) has collected and 
reconsidered all material on the Utrecht ship. He also recorded the present state of the vessel , that is now on 
display in the Centraal Museum in Utrecht. In his contribution, Vlek states that the Utrecht vessel should be 
'updated' to the 12th century, based on the description of some Pingsdorf sherds, found underneath the vessel. 
Moreover, he is of the apin ion that the vessel should be placed at the end of the line of development of the log 
boats, without a relation to the hulk type. 

During the last decade, much attenlion has been paid to medieval vessels of the cog tradition (Ellmers, 1972; 
Crumlin-Pedersen, 1983; Reinders, 1984). In many discussions the 'kogschul!' and the 'heerkogge' played an 
important part in tracing the roots of the cog. LUNS (8) studied the published written sourees on cogs. In the 
sources, mention is made of cogs not only as vessels for overseas trade, but also as means of transporting cattle 
on inland waters and as vessels tor warfare. There is even a souree in which the eag is mentioned as a fishing 
vessel. Cog and 'heerkogge' were bath present in written sourees in the period from the llth to the 14th century, 
showing clearly dislinct features: cogs as seagoing vessels for trade, and 'heerkogge' with aars and sails, stored 
in shiphouses, to contribute to the coun!'s warfare. They possibly had the same roots, and originated from one 
and the same shipbuilding tradition. 

The paper of HULST (9) deals with the evidence concerning medieval vessels from pictorial sourees, especially 
the cities ' seals. He argued that only the Stralsund seal is likely to represent a cog, although the dating of the 
source is about a century later than the seal. Other sou rees concerning seals, for instanee Ihe Lübeck se al of 
1328, do not definitely refer to acog . Hulst also pointed out the so-called reversed clinker-buitt methad. Although 
na shipwrecks have been excavated showing th is technique, there is clear evidence from Ihe seals that this 
methad existed in the Midle Ages. In Huls!'s apin ion it is beyond doubt that the pictorial sou rees represent the 
reversed clinker technique; a misunderstanding of the seal engraver is out of the question. 

OOSTING (10) presented the preliminary data on the recent excavation of a cog near Rutten (Noordoostpolder 
A57). Only the bottom and fragments of the sides of this vessel had remained. Sherds give as a provisional date 
ofwreckage the end of the 13th century. In comparison with the Bremen cog , the dimensions of the bottom of the 
ship-find near Rutten are larger. If the dating can be confirmed by tree-ring research , we would have an 
indication for the presence of large sea-going vessels as early as ca. 1250. Unfortunately, the aft part of the stern 
hook and the stern post were missing, but there can be na doubt that the vessel had been equipped with a stern 
rudder and not with a side rudder. 



Chraeteristie elements ol the Bremen eog and the eog-like vessels lrom the IJsselmeerpolders (Reinders, 
1984), are the stem and stern hook, transitional timbers between the keel and the straight stem and stern posts, 
whieh have also been lound in the wreek Noordoostpolder A 57. I would like to give the lollowing comment on 
these constructional elements. Discussing the presence ol a stern hook which Robert Grenier observed in a 
Portugese vessel during the ISBSA 1985, Mr. Barker showed us the ligures lrom the 16th-century manuscript ol 
Levanha, published by Barata (1965). Figures 9 and 10 in Barala's publication show a 'eouce de popa' and a 
'couce de proa'. These timbers are comparable with the stem and stern hooks in the 13th- and 14th century 
cogs, although in the northwest European vessels a horizontal scarf was used to con neet the keel to the stem 
and stern hooks, instead ol the vertical scarf of the Portugese vessels. 

Fig. 17.2. Conneetion between stem and stern and keel a) Barata 1965, fig. 9 b) Röding 1796, 824 
e) Mossel 1859, 151 

Obviously, the 'couces ' (gripes) were a eharacteristic element in 16th- cenlury shiphuilding on the Iberi~n 
peninsuia (fig. 17.2). This construction is different, however, lrom the construction ol the 16th- century wrecks 
excavated in the IJsselmeerpolders, with stem and stern posts placed at the outer ends of the keel. In the 107 
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postmedieval period, the straight sternposts were usually scarfed to Ihe aft end of Ihe keel , wilh a knee al the 
inner edge. For the construction between keel and stem, Röding (1796, 824) gives two alternatives: 
- the stempost scarfed to the end of the keel (English vessels), 
- the use of a transitional limber 'Unterlaul' between keel and stem. 
This timber, Unterlauf (Ge) , Brion (Fr) , Onderloop (Ou). or Steven knie (Mossel 1859, 151), is a remin iscence of 
the stem and stern hooks of the medieval cogs. 

Like the Utrecht ship, the Malaró model can nol be missed in general works on the history of shipbuilding. Since 
1983 this model is the property ofthe Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam. AKVELD (11 ) presents the 
lirst results olthe present research, slarted in 1984; a conlinuation ol the research carried oul by Van Nouhuys in 
1930. The interior of lhe model hasbeen observed by means of a video-camera. Drawings, scale 1 :1, have been 
made especially to answer the question if such a vessel was able to sail , assuming the scales of the model to be 
1 :16, 1 :18, 1 :20 or 1 :22. She proved to be a ship with good properties for all the scales mentioned. 
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Fig. 17.3. Use of horizontal trenails to fasten the futtocks to the floor limbers a) Barata 1965, fig . 18 
b) Redknap 1984, 26 



POST MEDIEVAL PERIOD 

One subject was touched upon by several partic ipants : the question if there is archeolog ical evidence to 
determine whether a shell first or skeleton first method has been used in the bui lding process of a particular ship. 
AI the ISBSA 1982, Unger (1985) pointed out that a shell first method was still in use in the Netherlands in the 
17th century. The huil planking was temporari ly held together by means of wood en cleats, naHed into the huil 
planks. After the removal of cleats and naHs, the nail holes we re fi lled with small wooden dowels. Rows with 
wooden dowels in the huil planking have been observed in several IJsselmeerpolders wrecks from medieval 
and postmedieval times. In the case of a pre-erected skeleton, on the other hand, the floor timbers and futtocks 
must have been fastened with horizontal trenai ls (fig. 17.3), as can be clearly seen on the illustrations in the 
manuscrips of Levanha (Barata, 1965). Archaeological evidence has been found in Ihe Cattewater wreek, 
where th is conslruclion was used in combination wilh lap- dovelails (Redknap, 1984). Floortimbers and futtocks 
of the 16lh-cenlury vessels Irom the Ijsselmeerpolders were only fastened to the huil planking with vertical 
trenaHs and not to each other with horizontal ones. 

MAARLEVELD (12) presents the underwater research of the wreek of a 17th- century merchantman, found in 
the Scheurrak, olf the coast of the island of Texel. Only bottom, ribs and keelson of Ihis vesse l had remained. 
Since fhe wreek lind was situated in an area with much erosion of human and natural characler, il was decided 10 
remove a fragmenl of the bottom of Ihe vessel, for detaHed recording in the workshop of the Ketelhaven 
Museum. This 'sample' of 3,500 kg yie lded valuable information: 
- Iloortimbers and luttocks were nol faslened 10 each other, but only Irenailed to the huil planks, 
- on the oulside of Ihe huil planks, rows of sm all wooden dowels could be observed, an indication of the use of 

cleats for a shell firs l building process. 

The same dowels have been recorded for the 13th-century cog, discussed in chapter 1 0 by Oosting. He pointed 
out that these dowels might be the 'spijkerpennen' (naH dowels) , mentioned by Van Yk. It is quile weil possible 
that nail dowels were also used in vessels from Roman times. At the ISBSA 1985, Hóckmann mentioned sm all 
dowels in one of the Mainz vessels and wondered if any one could give an explanalion lor them. As a solution 
nai l dowels and consequently the use of cleats and shell first technique have been supposed. 

Until now, research on dendrochronology in the Netherlands was rather backward . Consequently, for most of 
the Ijsselmeerpolders wrecks only a 'date of wreckage' could be given . VAN HOLK (13) presents Ihe first tree
ring results of wood samplesfrom theshipwrecks Scheurrak T-24 (chapter 10), Flevoland W 1 0 (chapter 14) and 
from a vessel excavated at lot NZ 66 W 2 in Flevoland . The samples gave the following felling dates forthewood 
used for these vessels : about 1655 (Scheurrak) , aboul 1547 (Flevoland W 10) and about or af ter 1744 
(Flevoland NZ 66 W 2). The dating for the Scheurrak wreek was somewhat surprising, as she was thought to 
have been wrecked around 1650, based on the dating of the sherds found in the vessel. The curve of the 
samples ol these vessels corresponded with Ihe reference chronologies for Ihe northern and western part ol 
Germany, telling us something about the import ol the wood these ships were made of. 

FOLKERSMA (14) studied the properties of a 16lh-centuryfishing vessel, excavated al lot W 10 in Flevoland in 
1976. Af ter the reconstruction of the rigging with the help of ship's mode Is, calculations were made of the weighl 
of Ihe vessel , being 42,000 kg . She was loaded with 10,000 kg bal last, consisting of boulders. Considering 
different loading conditions, th is ballast proved to be necessary for a good trim . The 16th-century fishing vessel 
was a 'safe ' one, if confronled with the requiremenls established by the 'Scheepvaart Inspectie' for modern 
vessels. Even withoul the ballast of 10,000 kg , Ihe stabi lity was sufficient to meet Ihe requirements for present
day fishing vessels. 

Three barges have been excavated in the Ijsselmeerpolders that were used in the 17th century lor the 
transportation of mud dredged from the Amsterdam harbour. From the calculations by METZ (15) we know that 
these mud-barges. with a weight of 7,000 kg , could carry 11 .15 ' of mud (SW = 1.8 kg/dm'). Wilh this load Ihe 
vessel had a draughl of 0.69 rn and a freeboard ol 0.12 rn. In th at case Ihe heavy iron boll-heads at the oulside 
marked Ihe waterline. Olher calculations showed th at Ihe vessel had a good stability, and th at her longitidinal 
streng th was sufficient to carry her load ol mud in calm water. 

The story of the wreckage ol a ship and a survey of archival sourees on shipping in general, are the subjecls of 
Ihe conlribulion by VAN DER DOE (16) . He studied Ihe story of the VOC merchantman Buitenzorg, wreckedjust 
north of the Afsluitd ijk, the dam thaI separates Ihe Waddenzee from the Zuiderzee. He also pointed oul Ihe 
importanee of archives for ship archaeological research ol the post-medieval period, lor instanee nolarial 
archives, and judicial archives about the sale of vesse[s with detailed information on Iheir inventories, a weJcome 
addition to the data from ship excavations. The 'volume' of the archives is in a way a drawback, because it is 
difficu lt lolrace data on particular excavaled shipwrecks. 
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