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Voorwoord
JEF VAN DEN AKKER

Op het eerste Glavimans Symposion in 1985 werd aandacht besteed aan Raakvlakken tussen
Scheepsarcheologie, Maritieme geschiedenis en Scheepsbouwkunde, hiermee meteen aange-
vende op welk terrein de Glavimans Stichting zich beweegt. De volgende twee symposia wer-
den gevuld met Prioriteiten en Lopend onderzoek. Daarna in een enorme vaart elk jaar een
symposium met onderwerpen als: Bouwtraditie en Scheepstype, Scheepsuitrusting en
Scheepsinventaris, Scheepslading, Vis en Visvangst en tot slot in 1995 Kleine Houten Vaar-
tuigen. Het negende symposion vond pas plaats in 2003, met als thema Rivierscheepvaart.

Nu dus de 10de bundel waarbij de nadruk ligt op het thema boomstamkano’s. Na de algemene
inleiding door Thijs Maarleveld over boomstamkano’s of boomstamboten zoals deze in zijn
lezing worden genoemd volgden lezingen van Leendert Louwe Kooijmans over kano’s en
peddels uit Mesoen Neolithicum in Nederland en Jan Lanting over het dateren van boom-
stamkano’s. Het artikel van Jan Lanting is eerder gepubliceerd in PaleoAktueel (nr.8/1997).
In de middag kwam een geheel gevarieerd scala aan lezingen aan bod. De onderwerpen van
de gehouden lezingen liepen uiteen van overnaadse schepen in de 15de en 16de eeuw doorAlice
Overmeer en tuigages na 1600 door André Wegener Sleeswijk tot een videopresentatie over
de nieuwste waarnemingstechnieken bij het archeologisch onderzoek onderwater door Seger
van den Brenk. Reinder Reinders sloot de dag af met een voorbeschouwing op het thema van
het 11de Glavimans symposion: Het Maritiem Cultuurlandschap.

Niet in de bundel opgenomen maar wel die dag gepresenteerd is een videopresentatie over het
bouwen van een boomstamkano door Thedo Fruithof. Naar aanleiding van de bezichtiging
van de in het Nieuw Land Erfgoedcentrum geplaatste 17de eeuwse ventjager is in de bundel
een artikel geschreven door Frank Dallmeijer opgenomen, over de restauratie van de ventja-
ger OH 41. In een aparte bijlage wordt een door Thijs Maarleveld & Rob Oosting samenge-
steld kort overzicht gegeven van de meldingen van onderzochte en opgegraven boomstam-
kano’s in Nederland.

Door Thijs Maarleveld wordt in geconstateerd dat er in het algemeen zelden nadrukkelijk aan-
dacht wordt besteed aan de vondsten en het onderzoek van boomstamkano’s in Nederland. De
Glavimans stichting hoopt dat het symposion, waarvan deze bundel de neerslag vormt, dit
vacuüm enigszins heeft opgevuld. Jammer blijft overigens dat de discussies die over dit
onderwerp ontstonden niet zijn vastgelegd. Zij zouden als aanvulling op de uitgeschreven
lezingen in deze bundel niet hebben misstaan.

Het bestuur van de Glavimans Stichting wenst u veel leesplezier.

Jef van den Akker, Rob Oosting en Winfried Walta
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1 Boten zonder geschiedenis,
of wie is er bang voor een boomstamboot?
THIJS MAARLEVELD

Inleiding
Op het Glavimans symposium zijn boomstamboten eigenlijk nooit anders dan zijdelings ter
sprake gekomen. Dat is misschien gek voor een symposium dat zich richt op maritieme the-
ma’s in de archeologie. Maar eigenlijk is het ook heel kenmerkend voor de plaats die boom-
stamboten innemen in ons bewustzijn, in schetsen van de scheepvaart of van het leven in vroe-
ger tijden. Minstens zo kenmerkend is het voor de archeologische vakliteratuur. Iedereen weet
dat boomstamboten bestaan. Als het zo uitkomt wordt er ook wel naar verwezen, worden ze
meegenomen in een reconstructie, maar bijna niemand lijkt er iets zinnigs over te zeggen. Dat
is misschien niet helemaal fair, maar tegenover een enkel zorgvuldig opgravingsverslag staat
een overvloed aan verwarring en onzin. De literatuur is zeer verbrokkeld en zelfs op basis van
samenvattende studies is het behoorlijk lastig om een redelijk overzicht te krijgen. In een
werkcollege voor bachelorstudenten in Leiden hebben we dat in het voorjaar van 2004 toch
geprobeerd. Omdat zo’n werkcollege vooral training is in het vinden en waarderen van vakli-
teratuur en het doen van vingeroefeningen met archeologische methoden, kun je zeker niet
spreken van een grondig onderzoek, maar het was wel leuk en leerzaam. In vijf groepen werden
verschillende aspecten uitgezocht en bedis-
cussieerd. Dat heeft geresulteerd in vijf zeer
verschillende presentaties en papers, uiteen-
lopend van een discussie over de vondsten uit
een bepaalde periode, tot discussies over
vondstomstandigheden, bouwkenmerken en
het nut van experimentele archeologie.1

Daarnaast werd een aantal praktische
opdrachten uitgevoerd.
De aanleiding tot het werkcollege was het

feit dat in de herfstmaanden van 2003 kort na
elkaar een drietal, zeer verschillende, Laat
Prehistorische boomstamboten aan het licht
kwam: Kadoelerveld, Vlaardingen en Uit-
geest. Hoe waren die vondsten te plaatsen en
te waarderen tegen de achtergrond van wat al
bekend was? Waarin waren zij uniek en in
hoeverre sloten zij aan bij eerdere vondsten?
Wat hadden zij voor nieuws te bieden? Dat
lijkt makkelijk genoeg als zo’n vondstcatego-
rie eerder systematisch bestudeerd is, maar
juist daar wringt ‘m de schoen. Al snel bleek

5

Figuur 1.1.
Studenten meten op 10 maart 2004 bij Archeoplan
de boot van het Kadoelerveld op met total-station.
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hoe verbrokkeld en onsamenhangend de lite-
ratuur over dit onderwerp is. Al snel bleek
ook hoezeer conclusies over de ene groep
boomstamboten in de literatuur klakkeloos
op een heel andere groep worden toegepast
en hoeveel verwisseling er optreedt van
informatie die bij de ene vondst hoort, maar
aan de andere wordt toegekend. Voor een
werkcollege kan dat beslist geen kwaad. Hoe
weerbarstiger hoe beter. Het dwingt tot bron-
nenkritiek, kritische twijfel en zorgvuldig
ontrafelen wat wel en wat niet op solide
waarneming is gebaseerd. Het ontwikkelen
van die vaardigheid is voor archeologen
essentieel. Alle secundaire bronnen vertonen
immers een mengeling van vooringenomen-
heid en objectiveerbare waarneming, ook als
ze op het eerste gezicht betrouwbaar lijken.
Maar voor vlotte expertise is die verwarrende
toestand behoorlijk lastig. Vergelijking en
waardering van een nieuwe vondst tegen de
achtergrond van foute informatie heeft geen
zin en oppervlakkigheid en onbetrouwbaar-
heid staan een meer centrale plaats van boten
in het archeologische debat zeker in de weg.
Het is tegen die achtergrond zelfs logisch dat zij in het onderzoek een ondergeschoven kind
zijn gebleven. Een enkel symposium zal dat niet direct veranderen, maar misschien kan het
wel een belangrijke stap zijn. Door het combineren van invalshoeken worden lacunes immers
zichtbaar, worden tegenstrijdigheden duidelijk en kan gericht onderzoek worden gepland.
In deze inleidende bijdrage is het niet mijn bedoeling om de resultaten van het werkcolle-

ge samen te vatten. Ook zal ik er niet naar streven om een zo volledig mogelijk overzicht te
geven van de boomstamboten in Nederland. Daar is een meer omvangrijke, systematische en
analytische studie voor nodig. Voor de Late Prehistorie ligt het voor de hand zo’n studie te
koppelen aan de publicatie van de drie genoemde vondsten uit 2003. Voor de Vroege
Prehistorie van West-Nederland worden het nieuwste vondstmateriaal en de nieuwste inzich-
ten in het volgende hoofdstuk gepresenteerd (Louwe Kooijmans 2008). Achterin de bundel
vindt U bovendien een schematisch overzicht van de in verschillende archieven geregistreer-
de boomstambootvondsten (Maarleveld & Oosting 2008). Voor een overkoepelende studie
biedt zo’n overzicht een belangrijke basis. Hier wil ik volstaan met wat achtergrond, een klei-
ne bespiegeling op ons taalgebruik en wat saillante details uit de onderzoeksgeschiedenis. Het
is wat anekdotisch misschien, maar tegelijkertijd geeft het goed aan hoe fragmentarisch onze
kennis blijkt te zijn als je in detail probeert te treden. Het overzicht biedt 37 vondsten. Dat lijkt
een basis om op te kunnen generaliseren. Dat zou het ook zijn als beschrijvingen kloppen en
gegevens betrouwbaar zijn. Maar is dat steeds zo? Dat is maar de vraag. Het lijkt zelfs eerder
omgekeerd: dat generalisaties bepaald hebben welke details, bouwwijzen en functies aan de
vondsten worden toegeschreven. En als je daar dan op voortborduurt en nieuwe algemene

6 Thijs Maarleveld

Figuur 1.2.
Op 19 april 2004 puzzelen studenten de ‘KANO’
in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden
in Alphen aan den Rijn aan elkaar.
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conclusies trekt? Tsja, dan kom je niet veel verder en blijft het een weinig aansprekende brei,
waarin culturele, technische en functionele verschillen volstrekt onzichtbaar blijven. In die zin
is deze inleiding ook een oproep om niet te snel te veel op een hoop te gooien, maar juist in
dit weerbarstige materiaal alleen vergelijkingen te trekken die op waarneming zijn te baseren
en die hout snijden als je kijkt naar het specifieke milieu en vaargebied.

Wat achtergrond
Dat boomstamboten zo’n ondergeschikte rol spelen in Nederlandse archeologische discussies
is vreemd als je bedenkt hoe belangrijk het water en transport over water steeds zijn geweest.
Dat geldt zelfs voor meertjes, vennetjes en riviertjes in het Pleistocene gebied. Maar het geldt
zeker langs de rivieren, in de Delta en eigenlijk in heel ‘Holoceen’ Nederland. Anderzijds is
het gemakkelijk te verklaren als je bedenkt hoe snel wij in de werkgroepen tot de conclusie
kwamen dat literatuur en basisgegevens hopeloos onoverzichtelijk zijn. Daar waren wij ove-
rigens niet de enigen in. Ook voor anderen zijn boomstamboten keer op keer een uiterst weer-
barstige informatiebron gebleken. De neiging tot negeren wordt dan groot. Er zijn er wereld-
wijd veel, maar de informatie erover is uiterst verspreid en moeilijk toegankelijk.
Zowel in Europa als elders op de wereld dateren boomstamboten van de Vroege Prehistorie

tot ver in de twintigste eeuw en zullen er ook in de 21ste eeuw nog gebouwd worden. Dit leidt
er al onmiddellijk toe dat de aandacht voor houten scheepjes die uit één boom gemaakt zijn
verdeeld is over verschillende disciplines. Invloedrijke anthropologen zoals Radcliffe-Brown
(1916; 1922) en Malinowski (1922) hebben er een volkomen geïntegreerde belangstelling
voor. Zij leggen waarnemingen vast in hun veldwerk dat gericht is op het begrijpen van socia-
le processen zoals uitwisseling en wederkerigheid. Daarbij spelen transportmiddelen uiteraard
een rol en in de gebieden waar zij werken zijn dat onder andere boomstamboten met uiteen-
lopende eigenschappen en functies. In zekere zin in hun voetspoor, maar met een minder
holistische benadering ligt het werk van Hornell (1936) en Haddon (1937; Haddon & Hornell
1938), die een uitvoerige documentatie en studie van de kano’s van Indische en Stille Oceaan
ondernemen. In dezelfde traditie past ook de mooie dissertatie van Nooteboom (1932) met
betrekking tot Indonesië, evenals het levenswerk van de missionaris Neyret (1976), dat uit-
eindelijk pas in de jaren zeventig integraal is gepubliceerd.
Voor Europa geldt dat in het begin van de 20ste eeuw een aantal etnografisch-anthropologi-

sche studies zijn uitgevoerd die zeker in hun beschrijvende deel nog steeds de moeite waard
zijn. Mitzka (1933) is daar een goed voorbeeld van, terwijl de beschrijving van Nikkilä (1936)
van het uitvouwen van een ‘Espenboot’ in het district Satakunta (zuidwest Finland) misschien
wel het meeste invloed heeft gehad op het denken over boomstamboten in de meer recente
archeologie. Dat het Fins niet voor alle onderzoekers toegankelijk is, is vanwege de prachti-
ge foto’s (en de film: http://www.kansatieteellisetfilmit.fi/videot.htm) geen bezwaar. Voor het
toenmalige Oost-Duitsland heeft Rudolph (1966) na de TweedeWereldoorlog nog een belang-
rijk overzicht gemaakt.
Interessante aanvullingen op het volkskundig- etnografisch-anthropologische répertoire

zijn de beschrijving van de relatief moderne, zeer grote zeegaande walvisvaartkano’s aan de
Canadese oostkust (Roberts & Shackleton 1983), en een recente verkenning van boomstam-
boten in China2 (Blot 2006). Wat de boomstamboten in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika
betreft, moeten we het doen met de verspreide literatuur die Leshikar (1988) aanhaalt in haar
samenvatting van vroege vaartuigen in the America’s. Dat betekent overigens niet dat waar-

1 Boten zonder geschiedenis, of wie is er bang voor een boomstamboot? 7
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nemingen in inheems Amerika geen rol spe-
len. Vooral een gravure die Theodore de Bry
in 1590 maakte ter illustratie van een
beschrijving van Virginia (Hariot 1588) duikt
nogal eens op. De gravure toont de wijze
waarop met behulp van vuur een boomstam-
boot wordt gemaakt. In veel publicaties wordt
die bouwwijze als een gegeven beschouwd,
ongeacht context of houtsoort van de boten
die ter discussie staan.
Voor al deze studies geldt dat zij documen-

teren of gedocumenteerd hebben wat op dat
moment in productie of gebruik was. Soms is
dat eigenlijk niet meer zo en richt men zich
op het behoud van kennis en technieken die
min of meer verloren zijn of verloren gaan.
Dat is boeiend en uitermate verhelderend. De
variatie is groot, maar we kunnen nauwelijks
aannemen dat het beeld dat eruit naar voren
komt uitputtend is. De omstandigheden
waaronder boomstamboten in de twintigste
eeuw werden gemaakt en gebruikt zijn welis-
waar zeer uiteenlopend, maar ongetwijfeld
zijn zij op een andere wijze specifiek dan in
andere perioden. Dat maakt het ook zo inte-
ressant om niet alleen naar de twintigste
eeuw, maar ook naar andere perioden te kij-
ken. Historische bronnen en historisch onder-
zoek komen dan in beeld. Het hierboven en in het bijschrift van figuur 1.3. aangehaalde reis-
verslag van Hariot is een goed voorbeeld. Andere bronnen zijn er natuurlijk ook, maar juist
reisverslagen bieden een goede kans. Een reiziger is immers iets meer geneigd zich te verba-
zen en te beschrijven wat hij niet kent, terwijl het ter plaatse toch heel alledaags kan zijn.
Scheepsonderzoekers met uiteenlopende achtergrond, maken er dankbaar gebruik van, zowel
voor de Oudheid, voor de Middeleeuwen en voor de Nieuwe Tijd (zie bijv. Casson 1971;
Bately & Englert 2007; Rieth 1993). Allerlei schepen worden genoemd en opvallende ken-
merken worden beschreven. Maar welk bootje is op welke manier gemaakt? Zijn boomstam-
boten een gegeven? In een korte studie over de bootjes in Middeleeuws Rusland vat Sorokin
(2000) de problemen met scheepstermen in geschreven bronnen goed samen. Het is een kwes-
tie die ik onder andere op een eerder Glavimans Symposium al eens aan de orde heb gesteld
(Maarleveld 1991, 1995). Al met al blijft informatie vanuit historische bron over de alom aan-
wezige boomstamboten beperkt. Met een knipoog naar Eric Wolf (1990) blijven boomstam-
boten ‘boten zonder geschiedenis’. Des te meer dus zijn we op onze eigen discipline, de
archeologie aangewezen.
Wat betreft de toegankelijkheid van archeologische informatie over boomstamboten ben ik

hierboven niet erg complimenteus geweest. Dat dat niet fair is, ben ik me terdege bewust. Er
zijn natuurlijk wel degelijk studies die hout snijden. Paret’s studie van de boomstamboten van

8 Thijs Maarleveld

Figuur 1.3.
‘The manner of makinge their boates’, gravure
van Theodore de Bry uit 1590 voor Hariot’s A
Briefe and True Report of the New Found Land
of V I R G I N I A. Hariot beschrijft dat een
trogachtige boomstamboot uit een grote rechte
stam van een rakíock –boom wordt gemaakt,
‘onely with the helpe of fire, hatchets of stones
and shels’. De boom is geveld door deze voor-
zichtig door te branden met een vuurtje van
gedroogd mos en houtspaanders. Ook de takken
worden weggebrand en de stam wordt met vuur
afgekort. Hariot beschrijft rakíock (mogelijk:
Liriodendron tulipifera L.) als een goede, zachte,
lichte, maar toch taaie houtsoort. Een vergelij-
king met lindenhout of met populieren- of espen-
hout is daarmee goed mogelijk, maar een verge-
lijking met eiken ligt veel minder voor de hand.
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het Federseeried (Paret 1930) is er een vroeg voorbeeld van. McGrail (1978), Mowat (1996)
en Fry (2000) hebben zinnige catalogi geproduceerd. Ossowski (2000) heeft een mooie studie
uitgevoerd. Crumlin-Pedersen (1970, 1991) heeft zich in het bijzonder met dunwandige, ‘uit-
gevouwen’ boomstamboten beziggehouden. Hij doet dat vooral in een ‘evolutionair’ perspec-
tief dat hij al in 1970 uiteenzette. Of men daarin met hem meegaat of niet, doet aan de kwali-
teit van zijn onderzoek niets af. Arnold (1995) heeft het materiaal van Midden-Europa op een
bijzonder verhelderende wijze analytisch op de korrel genomen. Al doende heeft hij overigens
dusdanig met her en der in vage kronieken gepubliceerde materiaal geworsteld dat hij boven-
dien heeft besloten een uiterst waardevolle collectie ‘scans’ aan te leggen en deze databank
onder collega’s te distribueren (Arnold 2000). Voor de werkgroep in Leiden bleek dat een uit-
komst, al bleef het materiaal ook in die vorm weerbarstig. Last, but not least, is er het syste-
matische dateringswerk van Lanting (Lanting 2000), uiterst waardevol, al ben ik het met
Lanting’s conclusies over de opeenvolgende introductie in verschillende delen van Europa
hartgrondig oneens. Een verspreidingsmodel zoals hij hanteert, is wellicht zinvol voor hypo-
thesevorming wanneer je over meerdere typen informatie beschikt die op een zinnige wijze
correleren. Dat is de manier waarop Ammerman en Cavalli-Sforza (1973) zo’n model intro-
duceerden om zich een beeld te vormen van de introductie van een landbouweconomie en
eventueel van bevolkingsgroepen in Europa. Ter verklaring van de aangetroffen verspreiding
van een enkel fenomeen is het minder gepast. Dat geldt zeker als het om een categorie als
scheepsvondsten gaat. De mogelijkheden tot opname in een archeologische afzetting, tot
behoud en tot ontdekking zijn dan immers heel systematisch gefilterd (Deeben et al. 2002;
Maarleveld 2004). De verspreiding in tijd en plaats van het bestand aan boomstamboten zoals
we dat kennen is wat mij betreft vooral bepaald door dit type factoren. De vooronderstelling
dat de verspreiding een enigszins betrouwbare afspiegeling biedt van de oorspronkelijke ver-
spreiding, introductie en gebruik deel ik niet. Vandaar ook, dat ik me graag, zoals hieronder,
met bijzonderheden van de ontdekkings- en onderzoeksgeschiedenis bezighoud.

Kano en roeiboot
Waarom heb ik het hier toch steeds over boomstamboot, terwijl de term ‘kano’ toch veel
gebruikelijker is? Een paar jaar geleden zou ik wellicht ook over kano’s gesproken hebben en
veel boomstamboten zijn zonder twijfel boomstamkano’s. Maar geldt dat voor allemaal? Tsja,
dat hangt natuurlijk van de precieze omschrijving of definitie af. Het woord kano is afgeleid
van het Arawak ‘Canoa’ en door contact met West-Indië in Europa en Nederland geïntrodu-
ceerd (Hofman 2008). Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal geeft een eerste
betekenis waarmee we in dat licht –en in de huidige context– heel goed uit de voeten kunnen:
‘bootje, uit een uitgeholde boomstam gemaakt, zoals Westindische Indianen en andere natuur-
volken gebruik(t)en’. Als je die betekenis strikt aanhoudt dan is het zelfs een beetje dubbelop
om van een ‘boomstam’-kano te spreken. Maar er is meer. De tweede betekenis zit bij de
gemiddelde lezer, ook bij mij, eigenlijk heel wat dieper, en die luidt: ‘in model daarmee over-
eenkomend licht sportvaartuigje dat gepagaaid wordt’. Houd je dat in gedachten, dan wordt
het logischer om voor de zekerheid maar van ‘boomstamkano’ te spreken. De derde betekenis
(langwerpig zandgebakje) kunnen we hier rustig buiten beschouwing laten, maar in de com-
binatie van de eerste twee betekenissen ligt heel duidelijk een suggestie over vorm, maar ook
een suggestie over voortstuwing. Die suggesties breng je over als je het woord gebruikt. Een
kano wordt gepeddeld! Of een kano wordt gezeild, natuurlijk. Dat geldt voor grote reiskano’s

1 Boten zonder geschiedenis, of wie is er bang voor een boomstamboot? 9
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in Oceanië en kleine sport-zeilkano’s kennen we ook. Maar kun je een kano bomen? Kun je
een kano jagen? Kun je een kano roeien? De vraag is hier natuurlijk niet of je dat lukt, maar
of dat in het woord besloten ligt. Ik denk van niet.
Er zijn zeker heel wat voorbeelden waar er goede gronden zijn om te suggereren dat een

boot gepeddeld is. Dan is het misschien wel zo praktisch om het woord ‘kano’ te gebruiken in
plaats van ‘boomstamboot die gepeddeld wordt’. Voor de vondstcategorie als zodanig gaat dat
eigenlijk een stap te ver. Bij veel fragmenten valt er over voortstuwing op voorhand niets te
zeggen en dan is een neutrale term dus gepast. Anders sla je ongemerkt een denkstap over, en
als dat dan weer wordt nagebauwd.... Bij andere boomstamboten is er zelfs evident sprake van
een andere voorstuwing en dan gaat de term zeker mank. Een goed voorbeeld is de bij het
Romeinse castellum Nigrum Pullum opgegraven boot Zwammerdam 3. Het is een ruim tien
meter lange eiken boomstamboot, die opgeboeid is in zilverspar. Ongeveer midscheeps heeft
het boeisel iets merkwaardigs (figuur 1.4.). De Weerd (1988) beschrijft het als ‘Beschadiging
van en gat in de opboeiing van boot 3 ter hoogte van het mastspoor.’ Bij de opgraving van het
Romeinse schip Woerden 7 in 2003 werd duidelijk hoe bij dat schip roeiriemen waren
gebruikt. Zij lagen niet in een dol, maar op het boord, terwijl ze met een riem of grommer door
een gat in het boeisel op hun plaats werden gehouden (Hazenberg Archeologie:
http://www.woerden7.nl/). Hier is precies hetzelfde aan de hand. Er zit een halfronde slijtplek
op het boord, juist iets vóór het drie centimeter grote gat. De beschadiging aan de bovenzijde
van het onderschip is goed te verklaren als we aannemen dat daar een dwarsbankje of doft is
weggebroken. In die doft kan heel goed een gat zijn gemaakt, zodat deze ook dienst deed om
de mast te steunen. De boomstamboot Zwammerdam 3 is met andere woorden een roeiboot
die ook gezeild of gejaagd kon worden en geen kano, hoewel hij in het dagelijks gebruik wel
zo werd genoemd. Drie jaar lang ben ik er om de haverklap langs gelopen, heb ik de collec-
tie in Lelystad aan velen laten zien en toch heb ik het eerder nooit opgemerkt. Dat geeft je toch
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Figuur 1.4.
Twee opnamen van Zwammerdam 3 die laten zien hoe midscheeps een gat in het boeisel zit, met kort
daar vóór een slijtplek op het boord. Ongeveer terzelfder hoogte is de bovenkant van de boomstamba-
sis weggebroken en zit een verdikking die als mastspoor heeft gediend. We mogen aannemen dat hier
een doft heeft gezeten die werd gebruikt om het schip te roeien. De roeiriem lag op het boord en werd
met een riem of grommer door het gat op zijn plaats gehouden.
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te denken. De Weerd heeft het bootje overigens nooit kano genoemd. In Schepen voor
Zwammerdam gebruikt hij net als ik nu ‘boomstamboot’, in Schepen voor het opscheppen
gebruikt hij ‘schuit’ (de Weerd 1988; de Weerd & Haalebos 1973). Met betrekking tot de
voortstuwing is dat net zo neutraal, ook al heeft het een iets andere bijklank. Anderen hebben
hun woorden minder gewogen en dat heeft lezers makkelijk op het verkeerde been gezet (van
der Heide 1974; Museum voor Scheepsarcheologie n.d.; Koehler 1997).
Een tweede bekend probleem van terminologie is de vertaling. Boomstamboot stemt goed

overeen met het Engelse ‘logboat’ of het Deense ‘stammebåd’. In het Duits heb ik een enke-
le keer wel de suggestie gehoord om van ‘Stammboot’ te spreken. Net als ‘boomstamboot’ is
dat heel erg neutraal, maar niet zozeer ten opzichte van kano, als wel ten opzichte van het
gebruikelijke ‘Einbaum’. Die term suggereert immers dat er geen enkele toevoeging is en dat
is maar zelden het geval. In het Frans speelt hetzelfde probleem met ‘pirogue monoxyle’ of
kortweg ‘monoxyle’. Om problemen te voorkomen, is het daar inmiddels gebruikelijk om van
een boot ‘à base monoxyle’ te spreken, liever dan om naast ‘monoxyle’ ook het neologisme
‘polyxyle’ in gebruik te nemen (Rieth 2006). ‘Pirogue’ is overigens net als ‘kano’ een indiaans
leenwoord. Wat zou oorspronkelijk het onderscheid zijn geweest? Of zijn het allebei generie-
ke termen met door de tijd verschuivende betekenissen? In het Zweeds tenslotte, ik bracht het
hierboven al ter sprake, worden boomstamboten consequent naar de gebruikte boomsoort
genoemd. Er is dan dus een belangrijk onderscheid tussen een boot die van populierenhout is
gemaakt, een zogenaamde ‘äsping’ of espenboot en een boot die van eiken is gemaakt, een
‘ekstok’. Wie wel eens met de verschillende houtsoorten heeft gewerkt, weet dat een derge-
lijk onderscheid zo gek nog niet is.

Aandacht in Nederland
Bij golven is er in Nederland iets meer aandacht geweest voor boomstamboten. Niet elke
vondst bracht zulke aandacht te weeg, maar sommige deden dat zeker. Zodra de aandacht wat
aantrekt worden er ook meer vondsten gedaan. Of dat betekent dat er in de tussentijd vond-
sten zijn gemist is natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen, maar heel erg waarschijnlijk is
het wel. Eigenlijk ben ik er van overtuigd dat er veel meer gemist is dan gevonden. Met uit-
zondering van de vondsten in de oevers van nederzettingen in West-Nederland die in de vol-
gende bijdrage worden behandeld en met uitzondering van sommige vondsten langs de
Romeinse ‘Limes’, zoals de boten van Zwammerdam, zijn vrijwel alle vondsten gedaan bui-
ten de context van gericht onderzoek. De twee uitzonderingen hebben betrekking op het laat-
Mesolithicum/Neolithicum en op de eeuwen direct na het begin van de jaartelling. Voor alle
andere perioden en onderzoeksthema’s is het onderzoek kennelijk nooit zo ingericht dat boot-
vondsten werden bevorderd of konden worden verwacht. De vroege stadsontwikkeling is dan
misschien nog een derde uitzondering, al blijft ook daar het aantal bootvondsten ver achter bij
wat je zou mogen verwachten. Voor alle andere gevallen betekent dit dat aan een heel aantal
toevallige voorwaarden moest worden voldaan. Anders had zo’n vondst eenvoudigweg niet in
onze registers of in ons denken gefigureerd. Ten eerste moesten de boten bij vergraving of
anderszins te voorschijn komen. Maar zij moesten ook worden herkend voor zij konden wor-
den gemeld. Zo’n melding moest vervolgens voldoende belangstelling wekken om er aante-
kening van te maken, het door te geven of te gaan kijken. En als dat al gebeurde, dan moest
het stuk hout opnieuw al dan niet door herkenning en erkenning tot vondst worden verheven.
Zonder dat alles bestaat de vondst eenvoudigweg niet. Dat zijn nogal wat stappen, en elke stap
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kan even makkelijk worden gemist. De ontdekkingsgeschiedenis van de boot van Pesse – de
vondst lag al op een grondwagen voordat iemand iets in de gaten had – laat goed zien hoe het
mis had kunnen gaan (van Zeist 1957). Op een andere manier geldt dat ook voor de drie
opeenvolgende vondsten van 2003, met uitzondering misschien van Vlaardingen. Er is steeds
veel toevalligheid in het spel. Overigens, ook in een gericht onderzoek worden de diepe afzet-
tingen waar men bootvondsten kan verwachten vaak niet mee in aanmerking genomen en
fragmenten van boomstamboten zijn makkelijk over het hoofd te zien. Ook dat moet vaak
gebeurd zijn. Elke keer wanneer de aandacht iets aantrok, was de kans dat al die toevallighe-
den goed uitpakten kennelijk iets groter. Maar foute inschattingen, waarbij holle bomen wer-
den gemeld die bij nader inzien toch geen boten waren kwamen in dat soort perioden natuur-
lijk ook vaker voor.
Kijken we zo terug op de ‘boomstambotenontdekkingsgeschiedenis’ dan zie ik eigenlijk

drie perioden van extra aandacht. De eerste loopt van 1870 tot ongeveer 1888, de tweede van
1955 tot omstreeks 1975, en de derde begon opeens in 2003 en daar zitten we met dit sympo-
sium en deze bundel midden in. Hier zal ik vooral ingaan op de eerste en de tweede periode,
onder meer aan de hand van een paar grote tegenstrijdigheden die opeens opdoken tijdens
onderzoek van het oude vondstmateriaal in de derde periode. Ik zal dan ook een beetje van de
ene periode naar de andere heen en weer springen. De voorbeelden die ik geef onderstrepen
nog eens duidelijk dat het met archeologische informatie, zelfs wanneer het om vrij grote
voorwerpen gaat, toch enorm makkelijk mis kan gaan.

1870
Als er ooit aanleiding is om naast de Reuvensdagen en het Glavimans-symposium een speci-
fieke serie congressen aan de boomstambootstudie te wijden, dan zouden die de Leemans-bij-
eenkomsten moeten heten, al zou Leemans zelf dat een merkwaardig tribuut aan zijn carrière
hebben gevonden. Reuvens had belangstelling voor alles en Glavimans voor scheepsbouw in
het algemeen. Dus we kunnen nauwelijks aannemen dat ze bang waren voor een boomstam-
boot. Maar voorzover ik weet heeft geen van tweeën zich er ooit serieus mee bezig gehouden.
Nee, het begint met Reuvens’ opvolger als directeur van het Rijksmuseum van Oudheden,
Conrad Leemans, in de zomer van 1870. Leemans was toen al 35 jaar directeur. Hij was voor-
al egyptoloog en papyroloog, maar had net als zijn voorganger een belangstelling die tenmin-
ste net zo breed was als het verzamelgebied van het museum. Indische oudheden kwamen daar
nog bij, zeker als hij enige tijd ook het Rijks Ethnografisch Museum (het latere Rijksmuseum
voor Volkenkunde) onder zijn hoede heeft. Zijn lijvige studie van de Borobudur op Java – met
scheepsafbeeldingen! Boomstamboten? – wordt tot op heden geciteerd (Leemans 1873). In de
zomer van 1870 vraagt hij de Minister van Binnenlandse Zaken, die zich indertijd met zulke
belangrijke zaken bezig hield, of hij naar Drente mag reizen omdat veenarbeiders blijkens een
krantenbericht een oude boomstam hebben gevonden die heel goed een vaartuig zou kunnen
zijn. De Minister vindt het goed, mits hij de kosten binnen de perken houdt en er de 50 gul-
den subsidie die in mei 1869 ter beschikking is gesteld voor aanwendt (RMO, ontv. Brieven
n.40). Leemans reist af, dwaalt door de veenkoloniën, doet verslag aan de Minister die hem
daar voor dankt, en rapporteert zowel in het jaarverslag als in de ‘verslagen en mededeelingen
der Koninklijke akademie van Wetenschappen’ (Leemans 1871). Sedertdien is deze boot
bekend als de ‘kano van Nijeveen’. In de correspondentie en de verslagen zitten een paar klei-
ne tegenstrijdigheden, zoals over de datum waarop Leemans naar Nijeveen toog, maar die zijn
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niet van belang.3 Met het oog op wat volgt is het wel inte-
ressant dat de burgemeester van Nijeveen zich er al vóór
Leemans komst mee bemoeit en aangeeft dat ‘het Provinciale
Museum van Oudheden in Drenthe’ er zeker belangstelling
voor heeft de boot te verwerven (RMO, ontv. Brieven n.41).
Voor ik doorga met het vervolg, even een sprong in de tijd.

Het RMO heeft in de collectie een boomstamboot. Toen ik
die in de vroege jaren zeventig (van de twintigste eeuw)
vluchtig zag staan in de toen ontmantelde drukkerij aan de
Papengracht heb ik ernaar gevraagd en hoorde dat dát de
kano van Nijeveen was. In 2003 / 2004 was er eindelijk eens
aanleiding om er dieper in te duiken en de boot was inmid-
dels in stukken uiteengenomen en lag in het depot in Alphen
aan den Rijn. Met de studenten besloten we als het mocht de
boel weer aan elkaar te passen en in te meten en we kregen
die toestemming (zie figuur 1.2.).4 Een inventarisnummer
draagt de vondst niet, alleen een opgespijkerd bordje
‘KANO’. Bij passing van de stukken, waarvan de breuken
‘beten’, bleek de ‘KANO’ zeker twee meter kleiner dan wat
Leemans aangeeft. Ook overigens zijn er aanzienlijke ver-
schillen. Het is niet dezelfde boot. Bij navraag was de iden-
tificatie een kwestie van impliciete, van conservator op con-
servator, overgedragen kennis. Verhart had het net als ik van
Louwe Kooijmans, Louwe Kooijmans had het van Brunsting
en voor die tijd weten we het eigenlijk niet. In de jaren vijftig
werd de boot al ‘Kano van Nijeveen’ genoemd. Ik ga ervan
uit dat de verwarring ook voor en in de Tweede Wereld-
oorlog, onder Bursch en Braat al bestond. Gedurende de hele
tweede periode van aandacht (1955-1975) is dit in ieder geval
ten onrechte de ‘Kano van Nijeveen’ geweest, maar daarover
later. Eerst terug naar de eerste periode van aandacht.
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Figuur 1.5.
Eene Oude Kano, in een veen
onder Nijeveen, prov. Drenthe,
getekend door C. Leemans.
Kortweg: Nijeveen 1870. De
boot is 8,10 m. Lang en 1,12 m
breed. De bodem heeft één
opstaande ribbel ‘op ongeveer
1,50 afstand van de punt van de
voorsteven (ongeveer, want die
punt ontbrak..’... en is door
Leemans wel erg puntig gere-
construeerd.

Figuur 1.6.
Bordje met opschrift ‘KANO’
zoals aangetroffen op de restan-
ten van de boomstamkano in het
depot van het Rijksmuseum voor
Oudheden in Leiden.
Foto: Thijs Maarleveld.

Figuur 1.7.
‘KANO’ in het Rijksmuseum van
Oudheden, weer in elkaar
gepast op 19 april 2004.
De boot is bijna 6 m lang. De
bodem heeft twee lage opstaan-
de ribbels, op ca. 1,20 m van
ieder uiteinde. Opvallend zijn
drie vierkante gaten, op regel-
matige afstand over de bodem
verdeeld.
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1870 – 1888
Leemans beschrijft dat er iets aan de kano van Nijeveen ontbreekt maar dat beide einden goed
in ongeroerd veen zitten. De totale lengte is 8,12 m, lastig, groot en onhandelbaar. Hij ziet op
tegen de moeite en kosten en ziet ervan af om de boot voor het museum te verwerven, zoals
hij aanvankelijk van plan was. Ook zó belopen de kosten al bijna 31 gulden van de 50 die hij
ter beschikking had (brief 16 juli aan de minister). Hij besluit de ‘blootgelegde gedeelten te
doen digten’ en met veenstof af te dekken. De keuze voor behoud in situ, is mede ingegeven
door de belangstelling uit Assen. In het jaarverslag zegt hij zich te hebben beperkt tot een
nauwkeurige opmeting en tekening en het meenemen van een paar stukken hout. In het
Inventarisboek (RMO 9, 62) zijn inderdaad twee brokken hout ingeschreven, maar deze
bevinden zich niet meer in de collectie. Het is de vraag of de oorlog en mobilisering van 1870-
71 invloed heeft gehad op Leemans’ voorzichtige keuze. Dat kan natuurlijk best, maar er is
een andere reden om hier even bij de mobilisering stil te staan. Jan Bosma, een jongeman die
later postbezorger of brievengaarder werd te Wanneperveen was onder de wapenen geroepen.
Hij werd in Leiden gedrild in de Doelenkazerne waar nu de Faculteit Archeologie is verrezen.
Hij bezocht in zijn vrije tijd kennelijk het Rijksmuseum van Oudheden, maar weet ook heel
goed wat zich toen en in later jaren tussen Meppel en Steenwijk afspeelt. En we blijven nog
even in dat gebied.
In Augustus 1885 wordt in de veengraverijen bij Nijeveen weer een ‘kano’ gevonden. Dit

keer laat ‘Assen’ het niet aan ‘Leiden’ over. Als de burgemeester van Nijeveen het bestuur van
het museum informeert begeeft Mr. Van den Biesheuvel Schiffer zich onmiddellijk derwaarts.
De merkwaardige vondst wordt opgegraven, vervoerd en tentoongesteld. Een tekening en
beschrijving worden vlot daarna gepubliceerd (Schiffer 1886). Afgezien van het feit dat het
zeer onwaarschijnlijk is dat zo’n vondst ooit van ‘Assen’ naar ‘Leiden’ zou zijn overgebracht,
hoef je maar even naar de tekening te kijken om te zien dat dit nooit de ‘KANO’ kan zijn in
het RMO. Sterker nog, de beschrijving prijst de hydrodynamische vorm door die te vergelij-
ken met de vorm van een snoek, zegt dat de kano gepagaaid is en vermoedelijk een stuurriem
heeft gehad, constateert dat Vellejus Paterculus en Tacitus het daarmee eens zijn, maar laat
nergens blijken dat er sporen van bewerking zijn geconstateerd. Omstreeks 1936 is de ‘boot’
weggegooid. We zullen er dus nooit meer over te weten komen.
Het is een paar jaar later voordat postbezorger Bosma zich in de zaken mengt. Op 28

November 1888 schrijft hij aan Leemans (RMO, ontv. Brieven n.217). Hij refereert aan zijn
Leidse tijd en dat hij zich herinnert dat er geen ‘Kano aanweezich’ was. Hij vertelt dat er op
het erf van Jan Stagger te
Nijeveen één ondersteboven
in de grond zit en roept om
actie: ‘doch dit moet met
groote spoed gebeuren want
de heeren van het Museum te
Assen zitten er ook druk
onder, nu zijn er perzoonen
die niet willen dat ik u schrijf
omdat men de Kano in Assen
wil hebben’. Als zijn plan
lukt, houdt hij zich voor een
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Afb. 8: Figuur 1.8.
‘Kano, in 1885 gevonden te Nijeveen’, kortweg Nijeveen 1885,
zoals afgebeeld in Schiffer 1886.
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beloning of premie aanbevolen, maar hij wil wel dat zijn bemoeienis geheim blijft. Leemans,
bijna tachtig jaar oud, is nog steeds niet bang voor een boomstamboot en schrijft onmiddellijk
terug. Ook schrijft hij Stagger direct aan en stuurt hij conservator Willem Pleyte in allerijl naar
Drente.
Of Pleyte in die winter net zo enthousiast is over de missie als Leemans is de vraag. Toch

doet hij er in Handelingen en Medeedelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde uitvoerig verslag van (Pleyte 1889). De omstandigheden waren beroerd: ‘Onder
zeer slecht weder werd de ontgraving gedaan en spoedig bleek het, dat, op den bodem van den
circa 1½ m diepen kuil, de punt van eenen toegespitsten boomstam lag, die bij verdere ont-
graving hol bleek te zijn.’ ‘Tegelijk echter meende men daarnaast de punt van eene tweede
kano te ontdekken. Deze tweede werd door de werklieden met gejuich begroet.’... ‘doch het
vermoeden, dat de vermeende kano’s slechts omgevallen boomen in het veen waren, bleek bij
iederen emmer, die het waterpeil deed dalen, maar al te duidelijk. De teleurstelling was alge-
meen, maar werd zooveel mogelijk door een goede fooi verzacht. Onvoldaan onder slagregen
verliet men de groeve.’ Toch reist Pleyte niet onmiddellijk weer af. Hij wordt door de veld-
wachter op sleeptouw genomen om een andere vondst te bekijken, te Kolderveen:
‘Ongeloovig en nat van den regen togen wij op weg. Het was een uur gaans.’ Daar treft hij bij
boerderij ‘De Kolk’ een uitgeholde boomstam aan, die daar al op 24 november was gevonden.
Dat had op de dag dat Bosma zijn brief schreef in de Meppeler Courant gestaan. Bosma
schrijft op 2 december een tweede brief (RMO, ontv. Brieven n.219), waarin hij betreurt dat
het is misgelopen met de eerste kano en waarin hij uitlegt inmiddels tot zijn schade grote ruzie
te hebben met de ‘perzoon welk voor Assen was’. Hij biedt zich alsnog voor een vergoeding
aan. Maar houd het geheim voor de gemeente veldwachter! Leemans antwoordt hem uitvoerig
en dankt hem beleefd voor zijn inspanningen. Zonder zijn enigszins verwarrende bemoeienis
was de kano uit Kolderveen vrijwel zeker in Assen en niet in Leiden terecht gekomen. Het
Verslag van de Commissie van Bestuur van het Museum van Oudheden in Drenthe aan de
Gedeputeerde Staten, over 1888 maakt dat maar al te duidelijk. Het meldt ietwat zuur: ‘Op het
einde van het jaar, waarover dit verslag loopt, ontvingen wij bericht, dat in de Gemeente
Nijeveen opnieuw een of twee kano’s zouden zijn ontdekt. Bij onderzoek bleek echter het
voorwerp, waarop door ons voor het Museum alhier beslag was gelegd, een boomstam te zijn,
terwijl van eene werkelijke kano slechts enkele fragmenten door Dr. W. Pleyte naar het Rijks-
Museum te Leiden werden overgebracht.’ De postbode had kennelijk ook daar verwarring
gesticht, want het bericht in de Meppeler Courant had beslist de vondst genoemd die uiteinde-
lijk naar Leiden ging. Pleyte hoefde dus niet onverichterzake naar Leiden terug te keren. Hij
leent geld van Dr. W.K.J. Schroor om de vondst aan te kopen en verder te doen uitgraven.
Schroor belast zich ook met de verzending. Schroor is huisarts te Meppel, weldoener, verzorger
van de armen en een oude bekende van het Museum. Als correspondent heeft hij eerder vele
vondsten uit de terpen gemeld. Hij stond dus aan dezelfde kant als Bosma, al werkten ze beslist
niet samen. Hij had het krantenbericht over de vondst naar Leiden gestuurd, maar toen was
Pleyte al op weg. Op 3 december is de boot met al de bijbehorende gedeelten in twee grote kisten ver-
pakt en op 6 december per Stoomboot naar Leiden overgezonden.
Pleyte (1889) meldt: ‘Thans staat de ongeveer 6 M. lange schuit in het Rijksmuseum te

Leiden opgesteld. De herstelling heeft veel moeite gekost.’ Kennelijk is hij daar zelf mee
bezig geweest. Vervorming en barsten, haast en een gebrekkige werkplaats bepaalden het
werk. Er is een bindmiddel toegepast en barnsteenvernis, opgelost in petroleum. Ook
beschrijft hij de vondst en beeldt hij een tekening af. Volgens Pleyte is de kano ‘lang 5.80 M.,
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breed 0.77 M., diep 0.81 M. Op ongeveer 1.25 M. zijn in de
bodem verdikkingen uitgespaard in de vorm van ribben, ter
breedte van 14 c.M. Midden in den bodem zijn, op afstanden
van ongeveer 1½ M. drie vierkante gaten in den bodem aan-
gebracht, 4 c.M.? Daarin bevinden zich zeer nauw sluitende
stoppen.’Verder meldt hij ‘..aan het ene einde een inham voor
stuur of roeispaan’. Een dergelijke inham hebben wij in 2004
niet gezien, maar voor het overige heeft het er alle schijn van
dat dit de ‘Kano’ is, die in RMO’s collectie als ‘KANO’ is
aangeduid (zie figuur 1.2. & 1.7.). Ook Pleyte was niet bang
voor een boomstamboot. Als het aankomt op het gebruik, gaat hij nog een stap verder dan
Schiffer: ‘De schuit schijnt met een roeispaan op den achtersteven te zijn voortbewogen, even-
als dat nog geschiedt in Italië door de gondelieren, wat overeenkomt met de berichten van
Tacitus en Vellejus Paterculus’.
De inschrijving in het inventarisboek van het museum (Inv. RMO, 1888 december, merk

Vn) geeft iets andere maten.5 Ook die passen wel bij de bewaarde boot. Maar er is wel een
probleem. Het inventarisboek geeft nog een tweede kano, eveneens van eikenhout, verworven
in Juli 1889 (Inv. RMO, 1889 Juli (1), merk MMH1): ‘Kano enz. uit Herpt. Oovergezonden
door den Ingenieur van den Waterstaat bij de werken voor de verlegging van de Maasmond te
’s Hertogenbosch.’ In 2004 had ik moeite de bijbehorende documentatie te vinden. Alle
vondstmeldingen uit dit grote waterstaatswerk waren door de projectleiding, volgens een
vooraf vastgesteld protocol afgehandeld, alsof de Malta Conventie van ruim een eeuw later al
van kracht was. Maar juist deze bijzondere vondst viel buiten dat patroon. Het was 5 juli en
prachtig zomerweer toen de boot op drie meter onder het oppervlak in de klei werd aange-
troffen. De verantwoordelijke ingenieur, R. Futein Nolthenius, gaat voor een paar dagen naar
zee, maar wil met de belangrijke melding niet wachten. Op zaterdag 6 juli stuurt hij Pleyte
vanuit Villa Zeelust, Zandvoort-bad een kattebelletje op memo papier. En dat kattebelletje ziet
er heel anders uit dan de gebruikelijke meldingen. Zondagochtend wordt die bezorgd en
Pleyte reageert onmiddellijk, informeert Leemans en maakt een afspraak voor donderdag.
Futein Nolthenius haalt Pleyte met rijtuig van de trein. Vrijdag reeds schrijft Pleyte een kort
verslag aan de directeur (RMO N93). Hij beschrijft profiel en ligging en verwijst naar de op-
en inmetingen die op het werk zijn gemaakt en voor het Museum zijn gekopieerd. Deze twee
bijlagen zijn in het archief niet meer te vinden, zodat we het met de beschrijving en een teke-
ning in de meldingsbrief van Futein Nolthenius moeten doen. Een erg gedetailleerde tekening
is het zeker niet. Maar hij laat wel zien dat in deze kano, net als in die van Kolderveen, aan
beide einden in de bodem verdikkingen zijn uitgespaard. Pleyte vermeldt bovendien achterin
een ingezet stukje van vijfhoekigen vorm. ‘Ook zijn twee propgaten voor het uit en inlaten
van water in deze kano gemaakt’. Dat zijn al met al drie gaten....

16 Thijs Maarleveld

Figuur 1.10.
Schets van de vondst van Herpt,
kortweg Herpt 1889, die ingeni-
eur R. Futein Nolthenius, tekende
in de meldingsbrief die hij op 6 juli
vanuit Villa Zeelust, Zandvoort-bad
naar de conservator van het Rijks-
museum van Oudheden stuurt.

Figuur 1.9.
‘Kano te Kolderveen’,
kortweg Kolderveen 1888,
volgens Pleyte 1889.
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De Kano van Herpt wordt ingepakt en, let wel, in twee kisten naar Leiden verzonden. Hij
lijkt in uitstekende bewaringstoestand te verkeren en Pleyte is er verguld mee. Hij eindigt zijn
rapport aan de directeur met de volgende constatering: ‘In verband met de laatst ingekomen
kano uit Kolderveen mogen wij hierin eene allerbe[lang]rijkste aanwinst onzer verzameling
zien’.
De beide ‘kano’s’ figureren in het jaarverslag over 1888/1889. Eén is er later kennelijk weg-

gegooid. De andere is behouden. Van de Kano van Nijeveen (1870) zijn slechts stukjes in de
verzameling terecht gekomen en ook die zijn later weggegooid. Omdat de kano van Herpt lan-
ger was (7,35 m) ligt het voor de hand de behouden ‘KANO’ voor de kano van Kolderveen
(1888) te houden. Dat de 14 C dateringen GrN-15887 (2480±25) en GrN-19277 (2280±40),
vrij dicht bij elkaar liggen hoeft ons niet te verbazen (Lanting 2000). Het betreft vrijwel zeker
twee monsters van dezelfde in 1888 in Kolderveen gevonden boot.6

1955
In 1889 wordt ook bij Gieten nog een boomstamboot gevonden, maar daarna wordt het lange
tijd betrekkelijk stil. Het overzicht geeft de vondsten bij Dalen (1902), Weerdinge (1942),
Kuinre (1942) en Daarlerveen (1953), maar die trekken weinig aandacht. Voor de vondst bij
Terbregge (1919) ligt dat anders, maar ook die leidt niet meteen tot meer vondsten of aandacht
in archeologische kring. Het aardige van Terbregge is nu juist dat voor die vondst in het
Rotterdamse nogal wat aandacht is onder andere maritiem geïnteresseerden, maar dat is een
ander verhaal. Het zou hier passen, maar ik kies er toch voor om het over te slaan. We komen
de vondst straks nog wel even tegen. En zo komen we in 1955 en komen we bij de allerbe-
kendste vondst: de mesolithische boot van Pesse (Van Zeist 1957). Hoewel dat misschien wat
minder past, ontkom ik er niet aan er hier een paar woorden aan te wijden. Het is een beschei-
den bootje uit het binnenland. Het is gemaakt van grof dennenhout. Dat maakt het duurzamer
dan de boten die we inmiddels uit mesolithisch en neolithisch nederzettingsonderzoek kennen
en die alle van zachter hout, zoals linden, zijn gemaakt (Louwe Kooijmans 2008). De stevig-
heid was hier, als zo vaak, voorwaarde voor ontdekking. Of het bootje typerend is weten we
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Figuur 1.11.
Opgraving van de
boomstamnoot in
Terbregge (1919).
Foto: RACM Lelystad.
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volstrekt niet. Het is een unicum, vér uit het bin-
nenland. Ook in een dergelijk milieu, zonder ver-
binding naar groot open water kan men zich
voorstellen dat er bij beschikbaarheid aan andere
houtsoorten of andere constructies de voorkeur
werd gegeven, maar in ieder geval was het boot-
je in vorm, functie noch vondstmilieu typerend
voor scheepvaart op open water zoals die elders
ook toen al bedreven werd (Maarleveld 1994).
Daarmee kan het ‘het oudste bootje’ zijn dat we
daadwerkelijk kennen, maar is het eigenlijk onzin
om het met zijn ‘primitieve’ voorkomen aan het
begin van een evolutionaire ontwikkeling te
plaatsen, zoals zo vaak gebeurt. Ook is het onzin
om een verband te leggen tussen het maritieme
verleden van het latere Nederland en het feit dat
de ‘oudste boot’ op Nederlands grondgebied is
gevonden.

1955 – 1975
Net als in 1870 duurde het enige tijd voordat de vondst tot een grotere aandacht leidde, maar
die aandacht kwam wel. Alhoewel, kwam die aandacht? Niet op dezelfde manier als eerder.
Niet in naijver tussen verschillende instanties die ieder hun eigen boot wilden. Niet echt als
onderwerp van discussie. Inmiddels was de scheepsarcheologie als discipline ontstaan, aan-
vankelijk als dialoog tussen verschillende onderzoekers bij het Biologisch-Archaeologisch
Instituut (BAI) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), maar
alras als een uitbijter (Reinders 1986). Bij de vondst van de boomstamboot in Kuinre (1942)
is het vak nog een geïntegreerd deel van de zich in die jaren heel moeizaam ontwikkelende
archeologie. Na de oorlog was de oprichting van een Rijksdienst zeker ook op grotere inte-
gratie van alle inspanningen gericht. Voor een groot deel van het land en een groot deel van
de problematiek lukte dat tot op zekere hoogte, maar voor de scheepsarcheologie had het spe-
ciale bij-effecten. Met het doorsnijden van de band tussen de afdeling scheepsarcheologie van
de Directie Wieringermeer van Rijkswaterstaat en de ROB in 1954 trok deze laatste zich
steeds meer terug op ‘bewoningsgeschiedenis’, met voorbijgang aan het water. Was men bang
voor een boomstamboot? Dat misschien niet helemaal, maar in de drukke onderzoeksagenda
kon zo’n vondst voortaan makkelijk worden afgeschoven, al deden het BAI en ‘Assen’ dat in
1955, zoals we zagen, niet. Maar in het Noorden moest men toen ook nog niet veel hebben
van een landelijke politiek.

Al met al bestond er vanaf 1954 een aparte eenheid in de IJsselmeerpolders die zich graag
bereid toonde alle scheepskwesties naar zich toe te trekken. De aandacht concentreerde zich
daar. Zo’n constructie heeft ogenschijnlijk voordeel, maar draagt ook het gevaar van isolatie
met zich mee. Dat is meer een kwestie van instelling dan van ligging. De afgelegen ligging
van Schokland en Ketelhaven in de polders die pas in cultuur werden gebracht, had in princi-
pe geen bezwaar hoeven zijn. Er was bij andere instanties zeker bereidheid tot samenwerking,
maar ook tot het doorschuiven van problemen en dat was minder fortuinlijk, want van een
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Figuur 1.12.
De boomstamboot van Pesse.
Foto Drents Museum.
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wetenschappelijke dialoog was daardoor weinig sprake. Aan het hoofd stond G.D. van der
Heide. Diens hart lag bij publieksvoorlichting, bij het overtuigen van mensen, bij popularisa-
tie en het opbouwen van bewustzijn over bescherming van het beschermenswaardige
(Berkhout et al. 1985). Dat zijn heel belangrijke taken bij ontwikkelend erfgoedbeleid. Maar
even belangrijk is natuurlijk een betrouwbare basis in waarneming en documentatie. Van der
Heide was nieuwsgierig, maar niet op een wetenschappelijke manier. Hij verzamelde alles.
Beperking was niet zijn sterkste kant en een onderzoeker, een wetenschapper was hij niet
(Maarleveld 1997). Dat hoeft ook niet iedereen te zijn, maar hem werd het nagedragen.
Ondanks zijn aandacht voor Public Relations, lukte het hem steeds minder om goede relaties
te onderhouden binnen het archeologische vak. Of dat aan hem lag of aan de collega’s kun je
je dan natuurlijk afvragen, maar één ding is zeker. In de archeologie ging het in de betreffen-
de periode vrijwel uitsluitend om wetenschap. Dat was de maatlat waarlangs alles werd afge-
meten. Popularisatie was binnen het vak niet populair. Door wetenschappelijke collega’s werd
Van der Heide niet serieus genomen, en op het wetenschappelijke vlak was dat terecht. Van
der Heide had nooit zelf onderzoek moeten doen of onderzoek moeten aansturen. Als hij het
werk wilde doen dat hij deed dan had hij daartoe anderen aan zijn afdeling moeten verbinden.
Dat is helaas niet gebeurd.
En was hij bang voor een boomstamboot? Dat niet misschien, niet meer althans dan voor

een veldkei of een vlinder. Als hij erover wilde schrijven, dan deed hij dat. En daar ligt natuur-
lijk een probleem, want niemand had over boomstamboten iets zinnigs geschreven dat zich
ertoe leende om te worden gepopulariseerd. Hij zou het moeten hebben van eigen waarne-
ming. Dat moest bij al het scheepsarcheologisch onderzoek. En dat ging goed mis. Was hij er
bang voor? Kon hij niet waarnemen of interesseerde het hem niet? Een ding is zeker, hij was
er niet van doordrongen dat het in de archeologie (en in elk ander wetenschappelijke proces!)
essentieel is dat een waarneming die niet controleerbaar is toch betrouwbaar moet zijn voor-
dat je hem als zodanig presenteert. Voor controleerbare waarnemingen geldt dat natuurlijk
ook. Dat lijkt voor hem van geen betekenis. Hij past waarnemingen aan om bij het eerdere ver-
haal aan te kunnen sluiten. Is het onzekerheid? Gelooft hij niet dat hij zélf een nuttige bijdra-
ge zou kunnen leveren? In ieder geval heeft het als resultaat dat we met zijn werk geen stap
verder komen. Als hij al iets oorspronkelijks presenteert dan is de waarheid geweld aange-
daan. De manier waarop hij met boomstamboten omging geeft er opvallende voorbeelden van.
Opnieuw is het een verhaal, waarin Nijeveen en Kolderveen een centrale rol spelen. Maar

het begint met nieuwe vondsten. In 1964 werden twee boomstamboten gevonden, één in
Brabant (Essche Stroom) en één in Staveren, in een ROB opgraving. Beide werden naar
‘Ketelhaven’ doorgeschoven. Daar zou worden gedocumenteerd. Daar zou worden bewaard
en geconserveerd. Daar zou worden gepubliceerd. Van der Heide werd verzocht of bood aan
een overzichtsartikel te schrijven voor de Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek. Dat betekende uiteraard aandacht voor deze nieuwe vondsten. Dat
betekende misschien ook dat hij andere boomstamboten ‘mee zou nemen’. Hij zoekt ze op. Zo
maakt hij aantekeningen van de boot van Oud-Terbregge of in ieder geval van het model dat
ervan vervaardigd is, en laat hij de ‘KANO’ in het Rijksmuseum van Oudheden, naar we nu
dus aannemen Kolderveen 1888, naar de werkplaats komen (zie figuur 1.13.). De fotokaart
geeft aan dat het voor conservering is, maar in Leiden zal men er geen bezwaar tegen gehad
hebben dat hij er ook wat over schrijft. Zijn manuscript is bewaard in het archief (van der
Heide 1965). Het wordt niet gepubliceerd. De redactie, de recentelijk aangetreden directeur
W.A. van Es voorop, vindt het onderwerp niet interessant of het manuscript niet goed genoeg.
In Ketelhaven is het reden tot frustratie. De tekst is overigens bijna integraal, met iets meer
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structurering, op genomen in het boek dat Van der Heide (1974) bijna tien jaar later publiceert.
De tekst gaat in op de positie van de kano in de ontwikkeling van het schip. Nooteboom’s
Indonesische studie wordt uitgebreid aangehaald en ook zien we in Leemans’ voetspoor
Plinius optreden, in Van den Biesheuvel Schiffer’s voetspoor Velejus Paterculus. Pesse wordt
besproken en vooral de discussie of het al dan niet een boot is (Lanting 2000). Ook de boot
van Oud-Terbregge komt aan de orde, of liever gezegd wat Van Nouhuys en Petrejus er zoal
over vinden. Wat anderen schrijven wordt overgenomen, eigen waarneming is beperkt. En
Essche Stroom en Staveren dan? Hoewel er in het ROB-archief veel foto’s en een goede docu-
mentatie over Staveren voorliggen, zegt Van der Heide er eigenlijk weinig over. De ‘KANO’
uit het Leidse museum figureert wél in de tekst. Dat Van der Heide denkt met de ‘kano van
Nijeveen’ van doen te hebben hoeft ons, gelet op het voorgaande, niet te verbazen. Maar wat
doet hij als hij constateert dat wat hij aantreft niet klopt met de beschrijving van Leemans?
Als het niet klopt dan laat hij het kloppen. Hij tekent er eenvoudig twee meter kano bij! En in
de tekst schrijft hij zonder blikken of blozen dat die twee meter ontbreken. Deze instelling is
voor de ontwikkeling van de scheepsarcheologie in Nederland fnuikend geweest. Als je
archeologische gegevens niet van belang vindt, dan lukt het natuurlijk ook nooit om de
archeologie belangrijk te maken. Zo wordt iedereen bang voor een (boomstam-) boot.

20 Thijs Maarleveld

Figuur 1.13.
In maart 1965 zijn allerlei boomstamboten naar de werkplaats in Ketelhaven gehaald. Hier zien we de
‘KANO’ uit het Rijksmuseum van Oudheden. Het hoeft ons niet te verbazen dat hij staat omschreven
als de kano van Nijeveen, terwijl het met grote waarschijnlijkheid de boot van Kolderveen (1888) is.
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Tot slot of 2003 tot ...
In 2003 zijn plotseling drie nieuwe vondsten gedaan. Die drie vondsten, Kadoelerveld dat een
beetje op Kolderveen 1888 lijkt, en de sterk daarvan afwijkende vondsten uit het veel meer
mariene Vlaardingen en Uitgeest geven opnieuw aandacht. Velen krijgen er mee te maken.
Velen hebben aan deze studie bijgedragen. De Stichting Glavimans organiseert dit symposi-
um. In het najaar van 2007 is al weer de volgende boomstamboot gevonden, in de
Wieringermeer. Is er niemand meer bang voor een boomstamboot? Laten we hopen van niet.
Laten we hopen dat het nu mogelijk wordt om de vondsten te analyseren voor wat ze zijn. Dat
er een wending komt in de onderzoeksgeschiedenis en in de misconcepties die ons voortdu-
rend blijven plagen. Ondergeschoven, verwisseld en verwaarloosd, wekten de bootvondsten
in Nederland tot nog toe niet de lust op ze grondig te bestuderen. Liever werd nagebauwd wat
al eerder was gezegd of werden de gegevens naar believen naar de hand gezet. Weerbarstig
mag het onderwerp zijn, maar het is een veel bredere studie waard. Wat ik in deze bijdrage
heb verwaarloosd zijn de vondsten die zijn gedaan toen de bestudering van de vroegprehisto-
rische bewoning van West-Nederland meer aandacht kreeg. Het daarbij onvermijdelijke
watertransport en watergebruik werd gelukkig niet geschuwd. In de volgende bijdrage wordt
daarvan de balans opgemaakt.
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Afb. 14
Tekening van ‘KANO’ uit het Rijksmuseum van
Oudheden, gemaakt toen deze in 1965 in
Ketelhaven was. De tekening laat zien hoe de
boot is opgemeten en aangepast. De tekening
bovenaan is een vrij correcte weergave van

Kolderveen 1888. Vervolgens past Van der Heide
de tekening aan om deze in overeenstemming te
brengen met de tekening die Leemans publiceerde
van de niet opgegraven boot uit Nijeveen,
Nijeveen 1870.
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Noten
1 H. van den Engel, D.S. Habermehl, M.
Kerkhof, V. Waterman, N. Westerink en C.
van Woerdekom wijdden zich aan de Vroege
Prehistorie, hetgeen resulteerde in het werk-
stuk ‘Meso- en Neolithische boomstam-
kano’s, Nederland, Dufuna, Scandinavië,
Midden-Europa’. C. van Eijk, M. Goddijn,
D. Reijs, J. van Roemburg en D. Smits
doken in de Late Prehistorie, maten twee
Nederlandse boten op en schreven het werk-
stuk ‘Boomstamboten in de Bronstijd en
IJzertijd, Nederland en Duitsland’. C. Mool-
huizen, B. Penning, L. Polman, W. Zijl, J.
van Zoolingen onderzochten de verschillen-
de manieren waarop boomstamboten zijn
vergroot of uitgebouwd in de Romeinse Tijd,
in de Middeleeuwen, in Indonesië en de
Pacific, wat resulteerde in het werkstuk
‘Uitgebouwde boomstamboten’. R. Eerden,
N. van Groenesteijn, I. van der Jagt, I.
Lempke, D. Meens en I. Velthuis hielden
zich bezig met voorwaarden voor behoud en
ontdekking, hetgeen zij samenvatten in het
werkstuk ‘Hergebruik & Vondstmilieu’s’.
G. Besuijen, I. den Boer, P. Raukema, F. Stapert
en K. de Vos tot slot, namen de experimente-
le archeologie tot uitgangspunt, interviewden
experimentele boomstambootbouwers in
Nederland en Denemarken en lieten niet na
om ook zelf een boom tot een soort boot te

reduceren. Hun werkstuk heet ‘Huisje, boot-
je, beestje. Experimentele bouw en gebruik
van boomstamboten in West-Europa.’

2 In zijn gezaghebbende boek benadrukt
Worcester (1971) dat de Chinese traditie
geen boomstamboten kent. Dit is dus volko-
men onjuist: boomstamboten zijn universeel.

3 Leemans’ beschrijving van de plaats is nauw-
keurig. In 1992 heeft Vincent van Vilsteren
de gegevens in topografische coördinaten
omgezet.

4 Frits Kleinhuis, Marie-France van Oorsouw
en Leo Verhart zijn daarbij bijzonder behulp-
zaam geweest en hebben ook allerlei aanvul-
lende informatie bij elkaar geharkt, waar-
voor uiteraard hartelijk dank. Hetzelfde geldt
voor Jan Lanting, Jaap Beuker en Vincent van
Vilsteren. Paul Schulten ontving ons gastvrij
in Delft, waar het koud en nat was, maar het
koffiehuis heerlijke erwtensoep bood.

5 De ’diepte’ van 0,81 m die Pleyte aangeeft is
een kennelijke fout. Voor Nijeveen 1885
geeft hij 0,40 m en zegt dat die veel dieper
is. In het Inventarisboek heeft Kolderveen
1888 0,40 m diepte.

6 Het is goed mogelijk dat Jan Lanting de
hierboven beschreven verwisseling heeft
opgemerkt, maar er zijn geen stukken hout
in de collectie die met zekerheid aan
Nijeveen 1870 kunnen worden toegewezen.
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2 Peddelen over de plassen
Over kano’s en peddels uit Meso- en Neolithicum in Nederland

LEENDERT P. LOUWE KOOIJMANS

Inleiding
Lange tijd was de kano van Pesse het enige object dat met varen kon worden verbonden uit
onze steentijd. Bij toeval gevonden bij graafwerkzaamheden in 1955, herkend als ‘iets bij-
zonders’, daarom gemeld en zo bekend geworden, was het met een C14-datering van
8760±145 BP (de eerste helft van het 8ste millennium cal BC) meteen ook de oudste boot ter
wereld en naar mijn weten is hij dat nog steeds.1 Ook het feit dat hij uit een dennenstam is
gemaakt, spoort heel mooi met datering in het (vroege) Boreaal. Het is niet onbegrijpelijk dat
de kano aanleiding is geweest tot een flinke discussie: hij is nogal klein (slechts 3 m lang) en
de vormgeving is grof, zeker in vergelijk met de slanke en mooi afgewerkte kano’s die we uit
iets later tijden kennen, met name uit Denemarken. Is het wel een boomstamkano? Tot op
heden heeft niemand echter een aanvaardbaar alternatief weten te geven. Een voeder- of drink-
bak is in mesolithische context nauwelijks denkbaar en daar tegenover staat dat moderne
kopieën goed blijken te varen.2 Het kan zijn dat de kano nog niet was afgewerkt toen hij in de
bodem raakte en dat zou kunnen betekenen dat, net als wij, ook de mesolithische makers de
boot niet zo bijzonder geslaagd vonden.
Het is curieus dat in een land, dat voor de helft uit wetlands bestaat, een boot juist uit een

dalletje of plas in de hoge gronden is gevonden, maar dat heeft ermee te maken dat woon-
plaatsen uit dezelfde periode in laag-Nederland onder dikke, jongere sedimenten verborgen
liggen en pas na WO II werden ontdekt, als gevolg van de steeds grootschaliger en diepere

ingrepen in de bodem. Net als in Dene-
marken worden ook hier delen van kano’s en
peddels vooral gevonden in de randzones van
woonplaatsen. Dat heeft natuurlijk te maken
met onderzoeksaandacht en de kleine kans op
herkenning van een los object bij graafwerk,
maar waarschijnlijk ook met het afdanken
van materiaal op de plaats waar vervanging
plaats vond.
Door opgravingen in de wetlands van

west- en midden-Nederland in de laatste der-
tig jaar kennen we nu 11 delen van peddels,

26

Figuur 2.1. Locatie van Meso- en Neolithische
kano’s en peddels.
1 Pesse
2 Swifterbant
3 Hoge Vaart
4 Schipluiden

5 Bergschenhoek
6 Hazendonk
7 Hardinxveld
8 Hekelingen
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waarvan het blad geheel is bewaard gebleven, of met zodanige afmetingen dat het te reconst-
rueren is. Naast Pesse zijn er nu drie (grote delen van) kano’s uit het Laat-Meso- en
Neolithicum, de periode 5500-2500 cal BC (fig.2.1.; tabel 2.1.). Voor details met betrekking
tot de vondstsituatie verwijs ik naar de in de tabel vermelde literatuur. Daarnaast zijn er nog
kleine fragmenten die mogelijk van peddels afkomstig zijn, zoals een bladfragment in
Hardinxveld-De Bruin, en vlakke stukken splijthout, die mogelijk kanofragmenten zijn, zoals
de ‘planken’ van els en linde in Hardinxveld-Polderweg.3 Die voegen echter weinig toe aan
onze kennis.
Van andere mogelijke transportmiddelen, zoals boten van huiden of bast, en vlotten hebben

we geen spoor, met uitzondering misschien van een raadselachtig object uit Schipluiden. Het
gaat om een halvemaanvormig object, zorgvuldig vormgegeven uit een dikke essenhouten
plank. Er zijn geen aanwijzingen dat het ergens mee verbonden is geweest. Het zou in de boeg
van een slanke boot kunnen zijn geklemd, om die in model te houden.
Als we ons realiseren hoe belangrijk vervoer over water in de betreffende gemeenschappen

is geweest, is dit maar een magere oogst van de flinke reeks grootschalige opgravingen die
zijn uitgevoerd. Zouden veel oude kano’s toch op het droge zijn getrokken en vergaan, secun-
dair zijn gebruikt, zoals te Bergschenhoek, of hun eind hebben gevonden als brandhout? Ook
voor peddels moet de inbedding in oeverafzettingen bij de woonplaats uitzondering zijn
geweest.
Wat kunnen wij van deze kleine steekproef leren? Iets over (selectief) houtgebruik, over

functionaliteit, over lang-diachrone ontwikkeling in vormgeving en over de aansluiting op tra-
dities elders in Europa.
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Figuur 2.2
Schipluiden, halve-maanvormige plank van essenhout.
Breedte 41 cm.
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Houtkeuze
Voor de kano’s zijn in de verschillende perioden uiteenlopende boomsoorten uitgekozen en de
gemaakte keuzes sluiten fraai aan bij de houtkeuze in andere delen van Noordwest-Europa.
Wij kunnen die begrijpen vanuit de ontwikkeling van de bosvegetatie enerzijds en anderzijds
vanuit de ontwikkeling van de technologie met betrekking tot de zware houtbewerking. Niet
alleen de kano van Pesse was uit een den gemaakt, dat geldt ook voor de iets jongere, maar
eveneens Boreale kano van Noyen-sur-Seine in het Bekken van Parijs.4 In het Boreaal ging de
keuze tussen den en berk. De laatste was niet dik genoeg en te zacht. In het Atlantisch loof-
bos werd het relatief zachte hout van de linde verkozen boven het harde eikenhout. In som-
mige gevallen werden zelfs populier en els gebruikt. Dat geldt zowel voor Denemarken als
voor ons land.5 We nemen aan dat dit samenhangt met de beperkte technische middelen: werk-
tuigen van been en gewei, aangevuld met relatief lichte, ongeslepen vuurstenen kern- en
afslagbijltjes. De laatste ontbreken in ons land, maar in de laat-mesolithische niveaus van
beide Hardinxveld-sites is een heel assortiment aan werktuigen gevonden van zware metapo-
dium-beitels tot geweivattingen, waarin de eveneens teruggevonden beitelklingen van ever-
zwijnstand waren gemonteerd. Een aantal daarvan is aantoonbaar gebruikt voor de houtbe-
werking. In hoeverre ook de zware geweibijlen, waarvan de snede vaak volledig versplinterd
is, op hout zijn gebruikt, is nog onduidelijk.6

Wij nemen aan dat het de ontwikkeling van de zware, geslepen vuurstenen bijlkling is
geweest, die de bewerking van forse eiken tot kano’s mogelijk heeft gemaakt. Misschien is
‘mogelijk’ niet het juiste woord en is het meer een afweging geweest tussen hout en techno-
logie, die eerst ten gunste van de linde en vervolgens van de eik uitviel. De keuze voor els,
zoals bij de kano van Bergschenhoek, betekende nog steeds een keuze voor een zachtere hout-
soort, die alom aanwezig was. Een indirecte aanwijzing voor het gebruik van zware elzen voor
kano’s zijn de drie ‘tangentiale splijtstukken’ uit Schipluiden, ontstaan bij de eerste preparatie
van een zware stam in het fabricageproces voor een kano, zoals al geruime tijd geleden geïl-
lustreerd door Per-Otto Nielsen.7 De berekende stamdiktes in Schipluiden zijn daarvoor even-
wel te gering.

2 Peddelen over de plassen 29

Figuur 2.3.
Schipluiden, afgeknot, tangentiaal splijtstuk (Pomoidea),
afvalstuk uit de eerste fase van de bewerking van een stam
met een doorsnede van 20 cm. Schaal 1:2, lengte 16 cm.

Figuur 2.4.
Eerste fase van vervaardiging van een
boomstamkano, naar Nielsen 1981.5.
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De kano’s8

De kano van Hardinxveld-De
Bruin is een waar meester-
stuk van houtbewerking. Hij is
5,55 m lang, ongeveer 50 cm
breed en heeft overal een
huiddikte van slechts 2 cm.
Disselsporen over de gehele
bodem van de kano laten zien
dat dit via fijn disselen werd
bereikt. Op doorsnede lijken
vlak en boord met een hoek
(de kim) op elkaar aan te slui-
ten. De breedte is overigens
niet meer goed te bepalen
omdat beide boorden naar
binnen waren geklapt tijdens
het proces van inbedding en
de huid op de kim was gebro-
ken. Bijzonder is het elegante
langsprofiel, met twee iets
oplopende, recht afgesneden
boegen. De kano verschilt daarin opmerkelijk van de Deense tegenhangers, met name van
beide, even oude kano’s van Lystrup, die een puntige voorplecht hebben en aan de achterzij-
de een los, verticaal hekschot.9

De kano kan in de regio, waar men in de winter verbleef, vervaardigd zijn uit een van de
lindebomen, die op de donken groeiden, of anders in het zomerterritorium op de zuidelijke
zandgronden. In elk geval is er ter plaatse uitgebreid hout bewerkt, getuige de reeds genoem-
de werktuigen van gewei, been en zwijnstand, die vooral in groten getale in de voormalige
oeverzone van Polderweg werden aangetroffen.
In hetzelfde niveau van De Bruin, lagen nog een groot en kleiner kanofragment, het ene een

boegdeel van 1,5 m lengte, met enkele uitgehakte gaten langs de boegrand, waarvan de func-
tie onduidelijk is. Het tweede is een randfragment, met langs de rand een rij van zeven repa-
ratiegaten, zoals we die ook uit Denmarken kennen, bijvoorbeeld de plank met 22 ‘reparatie-
gaten’ uit Halsskov-Margarethes Ness (5300 cal BC).10

30 Leendert P. Louwe Kooijmans

Figuur 2.6. Hardinxveld-de Bruin, de complete kano, reconstructie.

Figuur 2.7. Hardinxveld-de Bruin, lindehouten plank met
(reparatie)gaten langs een lange zijde, hoogstwaarschijnlijk
een kano-fragment. Schaal 1:6, lengte 46,8 cm.
Figuur 2.8. Hardinxveld-de Bruin, lindehouten plank met
(reparatie)gaten, detail van een der gaten.

Figuur 2.5.
Hardinxveld-de Bruin, fase 1, de complete kano in situ.
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De ‘kano’ van Bergschen-
hoek is in feite een collectie
‘planken’ met een dikte van
circa 4 cm. en soms een
enigszins ronde doorsnede.
Het zijn geen ruwe splijtstuk-
ken; beide vlakken zijn netjes
afgewerkt. Ik heb daarvoor
geen andere verklaring dan
dat een afgedankte kano uit
elkaar geslagen is om het
veenoppervlak, waarop men
bivakkeerde te verstevigen.
Het kanofragment van de

Hazendonk betreft een 2,5 m
lang middendeel van de
bodem, met daarop een uitge-
spaarde dwarsrichel.11 In eer-
ste instantie is gedacht dat
een complete kano in het
natte land naast de donk was
achtergelaten en dat alleen
het deel dat het diepst in de
veenondergrond was inge-
bed, bewaard is gebleven.
Daar valt echter tegenin te
brengen, dat het hele stuk in goede conditie was en er geen andere fragmenten of halfvergane
delen in de omgeving lagen, hetgeen je bij deze verklaring zou verwachten. We moeten eer-
der denken aan een soortgelijk proces als verondersteld voor Bergschenhoek: het uit elkaar
slaan van een oude boot en het secundair gebruik van de daarbij ontstane planken, in dit geval
elders, met achterlating van het teruggevonden grote fragment.
De dwarse richel is een wijd verbreid en algemeen voorkomend kenmerk, niet alleen van

neolithische, maar ook van latere kano’s. Neolithische voorbeelden zijn de kano’s van de
Federsee (Beieren) en de Dümmer (Nedersaksen).12 Een dergelijke richel zal de kano wat
meer starheid hebben gegeven, het zal handig zijn geweest voor de peddelaars om zich schrap
te kunnen zetten en om droge voeten te houden, als er sprake was van buiswater. Aan het
dwarsverband leverden ze echter nauwelijks een bijdrage.
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Figuur 2.10. Hazendonk, 2,5 m lang fragment van een eikenhouten boomstamkano. Schaal 1:19.

Figuur 2.9.
Bergschenhoek, versteviging van de veenbodem van een kampplaats
met elzenplanken, waarschijnlijk de resten van een boomstamkano.
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Peddels, fabricage vorm en functie13

Door een speling van het lot – of is het archeologische onachtzaamheid? – is de helft van de
peddels slechts gepubliceerd in populariserende of slecht toegankelijke literatuur, soms zelfs
zonder afbeelding (zie tabel 2.1).
De favoriete houtsoort voor peddels was de es, vanwege de lange nerf en zijn veerkracht.

Alle Nederlandse peddels zijn daarvan gemaakt, ook als het niet waarschijnlijk was dat de es
in het eigen territorium voorkwam, zoals in Schipluiden. Het hout of de kant-en-klare peddels
zijn daar van ruime afstand aangevoerd. Ten aanzien van de meest functionele houtkeuze werd
kennelijk geen concessie gedaan. Illustratief is een lang essenhouten splijtstuk in de ruwe
vorm van een peddel. Het is geïnterpreteerd als een halffabrikaat, dat niet verder is afgewerkt
in verband met een forse knoest in het bovendeel van het blad.
De peddels bezitten uiteenlopende bladvormen. De oudste, die van Hardinxveld-Polder-

weg, zijn lang en slank, die van de Swifterbant-cultuur zijn minder puntig, korter en breder en
de beide Vlaardingen-peddels hebben het breedste blad met een rond uiteinde. We zouden
daarin een trend kunnen zien naar steeds zwaardere peddels, parallel aan de ontwikkeling van
steeds zwaardere kano’s, maar dat lijkt wat te simpel. Het gaat immers niet alleen om de ver-
groting van het blad, maar ook om een andere vormgeving. De twee peddels van Schipluiden
passen bovendien niet in deze eenvoudige trend. Zij zijn heel verschillend en bovendien bui-
tengewoon zorgvuldig vormgegeven. Het ene blad is bijzonder smal en relatief dik, het ande-
re blad is juist breed en ovaal, uitlopende in een punt. In dezelfde gemeenschap was er ken-
nelijk behoefte aan peddels met zeer uiteenlopende bladen.
Een beter begrip voor de functionaliteit van de vormgeving van de peddelbladen dank ik

aan informatie van leden van
de indiaanse Makah-gemeen-
schap in het noordwesten van
de Verenigde Staten (april
2003). Voor het varen in
water met veel waterplanten
zijn smalle, slanke bladen
nodig. Die blijven niet han-
gen tussen de planten en ze
maken bovendien veel min-
der gedruis. Zij zijn dus bij
uitstek geschikt voor het
jagen op waterwild in dicht-
gegroeide plassen. Met de
brede bladen heb je beter vat
op het water en een grotere
stuwende kracht, maar het
peddelen is minder stil. Dat is
ook de ervaring van moderne
kanoërs en roeiers. Die bla-
den zijn dus meer geschikt
voor het afleggen van afstan-
den over open water. Bij alle
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Figuur 2.11. Overzicht van de Nederlandse peddels
uit Meso- en Neolithicum. Zie tabel 2.1. voor details.
Schaal 1:20.
1-4 Hardinxveld-Polderweg
5-6 Swifterbant S3
7 Hoge Vaart
8-9 Schipluiden
10 Hazendonk
11 Hekelingen
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bladen zien we dat er
een optimale grip op het
water is nagestreefd in
de asymmetrisch door-
snede van het blad, met
een vlakke en een bolle
zijde. Het fraaist is dat
uitgevoerd bij de brede
peddel van Schipluiden.
Het brede, driehoekige

peddelblad, zoals van de
bekende, versierde ped-
dels van Tybrind Vig,
lijkt een typisch Zuid-
Skandinavische ontwik-
keling te zijn geweest in
het late mesolithicum.14

De lengte van de ped-
del leert ons iets over de
houding waarin de men-
sen de slanke boten
voortbewogen, maar
helaas is slechts van
twee peddels de oor-
spronkelijke lengte goed
te schatten. De smalle
peddel van Schipluiden
eindigt in een fraai
gesneden en perfect
passende handgreep,
waarin de duim over het
uiteinde kon worden
gelegd. De punt van het
blad is weliswaar afgebroken, maar binnen een marge van een paar centimeter te reconstru-
eren. De lengte is circa 104 cm geweest. Dat impliceert een zittende, gehurkte of geknielde
houding. Van de peddel van Hekelingen is de steel bewaard tot een totaal van 164 cm. Het uit-
einde laat een scheve, oude breuk zien, wat betekent dat de oorspronkelijke lengte nog groter
kan zijn geweest en de peddel vrijwel zeker staande zal zijn gebruikt. Voor de andere peddels
is het speculeren. Bij het grootste blad van Hardinxveld lijkt alleen een lange steel te passen.
De steel van de brede peddel van Schipluiden laat een verdikking zien vlak onder de breuk,
die mogelijk met een handgreep van doen heeft. In dat geval is het een korte peddel geweest.
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Figuur 2.12.
Hardinxveld-De Bruin, fase 1,
halffabrikaat voor een peddel.
Lengte 78 cm.

Figuur 2.13.
Schipluiden, twee incomplete peddels.
Lengte van beide 94,5 cm.

Figuur 2.14. Hekelingen, complete peddel. Lengte 164 cm.
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Tradities en ontwikkelingen
Het kleine aantal Nederlandse kano’s uit Meso- en Neolithicum sluit in houtkeuze en afme-
tingen goed aan bij het Europese bestand. Het ontbreken van een los hekschot is een funda-
menteel technisch en stilistisch verschil met Denemarken. Het vergelijkingsmateriaal in wes-
telijke en zuidelijke richting is helaas schaars en wijd verspreid: een enkele kano uit het
Seinedal bij Bercy een paar kano’s uit nederzettingen in de oeverzone van het Meer van
Neuchâtel bij Auvernier.15 Het lijkt dat de kano van De Bruin daar veel beter mee overeen-
komt.16

Op basis van een groot aantal C14-dateringen van kano’s in Noordwest- en centraal-Europa
betoogde Lanting dat de boomstamkano ontstaan moet zijn in een zone die loopt van
Denmarken tot in Noordwest-Frankrijk en zich van daaruit langzaam over Europa heeft ver-
breid.17 Dat dit niet snel gegaan is, wordt toegeschreven aan de concurrentie met andere boot-
typen, zoals de boten gemaakt van huiden en bast. Dat die er zijn geweest, wordt volgens hem
ondersteund door de oudste dateringen van peddels, die in een aantal landen 2000-3000 jaar
ouder zijn, dan die van de kano’s. Er zijn daar echter wel enkele kanttekeningen te maken. Het
is waar dat we rekening moeten houden met andere soorten vaartuigen, die archeologisch nau-
welijks zijn aan te tonen, maar de ‘concurrentie’ daarmee geldt voor alle onderscheiden zones,
inclusief het veronderstelde gebied, waar de boomstamkano zou zijn ontwikkeld.
Is het bestand aan kano’s en peddels, waarover we beschikken echter wel representatief

voor het voorkomen daarvan in het verleden? Is het niet sterk afhankelijk van het voorkomen
van gunstige conserveringscondities en met name van woonplaatsen in dergelijke situaties,
plus intensief en gericht onderzoek? Het Nederlandse gegevensbestand vormt daarvan een
aardige illustratie. Voor de oudste tijden – vóór 5000 BP, 4000 cal BC – gaat het overal maar
om zeer weinig of in het geheel geen dateringen, met uitzondering van het veronderstelde oor-
sprongsgebied. Dat omvat echter Denemarken, het land dat beeldbepalend is voor het
Europese Mesolithicum door de talloze wetland- en onderwater-sites, rijk aan organisch
vondstmateriaal. In dat andere gebied met spectaculaire conservering – de Alpenmeren –
begint de bewoning in de betreffende zones pas in het vroege neolithicum, ca. 4000 cal BC.
Het komt mij voor dat we de boomstamkano beter kunnen zien als een voor de hand lig-

gend middel van transport, dat overal is ‘uitgevonden’ waar boomstammen van voldoende
afmetingen en de noodzakelijke technologie ter beschikking waren. Dat blijkt wel uit het over-
al ter wereld voorkomen ervan: Amazonië, Afrika, Nieuw Guinea en Oceanië, en – inderdaad
– ook Europa. Voor de ouderdom buíten Europa (en de rol van conservering en onderzoek) is
de spectaculaire vondst in 1987 van een perfecte, maar liefst 8,4 m lange kano, bij het graven
van een put bij Dufuna in het noorden van Nigeria illustratief.18 Hij lag in de afzettingen van
de rivier Komadugu Gana, ongeveer 50 km van de oever van het toenmalige ‘Mega-Tsjaad-
meer’, waarvan de waterspiegel 40 m hoger stond dan in het relatief kleine meer, dat daarvan
nog rest. De kano heeft een C14-dateringen van 7264±55 (KN-4683) en 7670±110 (KI-3587)
en is dus slechts enkele eeuwen jonger dan de Boreale kano’s uit Noord-Frankrijk en wordt in
ouderdom alleen overtroffen door de kano van Pesse. Gezien de vormgeving en afmetingen
staat de boot stellig niet aan het begin van een traditie, maar moet hij de uitkomst zijn van een
lange ontwikkeling.
Geavanceerde watertransportmiddelen moeten echter nog veel ouder zijn. Als belangrijkste

argument daarvoor wordt telkens de kolonisatie van Australië, ruwweg 50.000 jaar geleden,
aangevoerd. Daarvoor moet systematisch een zeebreedte zijn overgestoken, waarbij halver-
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wege de oversteek geen land meer zichtbaar is geweest, de belangrijke biogeografische
Wallace divide, die miljoenen jaren de Zuidoost-Aziatische fauna van de Australische heeft
gescheiden.19 In dat perspectief zijn de Nederlandse vondsten – en de Europese – relatief jong
en zouden er buiten Europa, waar óók gedurende de laatste ijstijd grote bomen beschikbaar
waren, nog wel eens verrassend oude kano’s, peddels of resten van andersoortige watertrans-
portmiddelen gevonden kunnen worden. Dat lijkt een kwestie van onderzoeksintensiteit en
conservering.
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Noten
1 Van Zeist 1957, Lanting & van der Plicht
1997-’98.

2 Zie discussie in Lanting & Brindley 1997;
Beuker & Niekus 1997.

3 Louwe Kooijmans e.a. 2001a, b.
4 Mordant & Mordant 1992.
5 Andersen 1987a.
6 Van Gijn in Louwe Kooijmans e.a 2001a.
7 Nielsen 1981, 57.
8 Eerdere bespreking in Louwe Kooijmans
e.a 2001b; zie ook Louwe Kooijmans &
Verhart 2007.

9 Andersen 1993.

10 Myrhøj & Willemoes 1997.
11 Nog steeds niet integraal gepubliceerd,
maar afgebeeld in Louwe Kooijmans 1985.

12 resp.Schlichtherle & Wahlster 1986;
Schirnig 1979.
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3 Dateringen voor oorsprong en verspreidingen
van de Europese boomstamkano*

JAN N. LANTING & A.L. BRINDLEY

In de afgelopen jaren zijn op ons verzoek tientallen boomstamkano’s uit Ierland, Schotland,
Nederland, Polen en Slovenië 14C gedateerd bij het Centrum voor Isotopenonderzoek in
Groningen. Daarnaast hebben wij, dankzij de vriendelijke medewerking van vele collega’s in
Europa, grote aantallen, merrendeels ongepubliceerde 14C- en dendrodateringen van boom-
stamkano’s bijeen kunnen brengen. Al met al beschikken wij momenteel over 512 dateringen!
Dit aantal is groot genoeg om uitspraken te kunnen doen over het tijdstip en het gebied (of

de gebieden?) waar de boomstamkano voor het eerst werd gebruikt, en over de datering van
de uitbreiding over Europa. Twee artikelen over deze materie zullen worden gepubliceerd in
buitenlandse tijdschriften, maar een korte samenvatting in dit tijdschrift is op zijn plaats.
In genoemde publicaties zullen de beschikbare dateringen per land worden gepresenteerd,

maar de geleidelijke verspreiding van de boomstamkano wordt beter zichtbaar gemaakt,
indien Europa in een aantal zones wordt verdeeld en de dateringen per zone in de vorm van
een grafiek worden getoond. Die zones (figuur 3.1.) en de aantallen dateringen zijn:
a. Denemarken, Noordwest-Duitsland, Nederland, België en Noordwest-Frankrijk (111);
b. De rest van Frankrijk en Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen (158). Tot deze zone
behoren ook Tsjechië en Luxemburg, maar
uit deze landen zijn tot dusverre geen date-
ringen voor boomstamkano’s bekend. Ook
Letland en Litouwen kunnen hoogstwaar-
schijnlijk tot deze zone worden gerekend;
c. Ierland en Groot-Brittanië (134);
d. Noorwegen, Zweden en Finland (73);
e. Noord-Italië en het noorden van voormalig
Joegoslavië (30).
Daarnaast zijn nog zes 14C-dateringen
bekend van boomstamkano’s uit Portugal,
Rusland en Oekraïne.
Per zone zijn de aantallen dateringen per

periode van 250 14C-jaren weergegeven in de
figuren 3.2-3.6. Daarbij is alleen gekeken
naar de middenwaardes van de dateringen; de
standaarddeviaties zijn buiten beschouwing
gebleven. Om dendro- en 14C-dateringen ver-
gelijkbaar te maken, zijn eerstgenoemde
omgerekend in 14C-ouderdommen met be-
hulp van de jaarringijkcurve van Pearson et
al. In Radiocarbon 28, 1986. De figuren laten
duidelijke verschillen zien.
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Figuur 3.1 Zones

* Dit artikel is eerder gepubliceerd in Paleo-Aktueel (nr. 8 / 1997).
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In de zone ‘Denemarken – Noordwest-Frankrijk’ is
de boomstamkano vanaf ca. 9000 BP bekend. Hoewel
de grafiek enkele hiaten vertoont, is het aannemelijk
dat de boomstamkano vanaf die tijd tot in de middel-
eeuwen in gebruik is geweest. In de zone ‘rest van
Frankrijk – Polen’ zijn de oudste exemplaren pas te
dateren rond 5500 BP. Binnen deze zone zijn overi-
gens nog duidelijke regionale verschillen aanwezig.
In Zuidwest-Duitsland, Oost-Frankrijk en Zwitser-
land komen vroeg-neolitische boomstamkano’s voor;
in Beieren dateert het oudst bekende exemplaar uit de
late bronstijd. Uit Letland en Litouwen zijn boom-
stamkano’s bekend uit nederzettingen van de
Narvacultuur, die rond 4700 BP begint. In Polen is
een boomstamkano gevonden bij een nederzetting
van de vroege trechterbekercultuur (4900-4600 BP).
Hoewel geen van genoemde boten zelf is gedateerd,
lijkt het er op, dat de boomstamkano zich na 5000 BP
langs de zuidrand van de Oostzee verspreidde. In
Ierland en Groot-Brittanië dateert de vroegste boom-
stamkano tot nu toe rond 4700 BP. Mesolitische
exemplaren zijn niet aangetroffen, ondanks het grote
aantal dateringen. Het is waarschijnlijk dat de boom-
stamkano hier met het begin van het neolithicum,
rond 5200-5300 BP, werd geïntroduceerd. In
Scandinavië zijn boomstamkano’s opvallend jong. De
oudste exemplaren zijn bekend uit Zuid-Zweden en
dateren uit de late bronstijd. De Noorse en Finse
boten dateren zelfs van ver na het begin van de jaar-
telling. Mogelijk bevond zich ten zuiden van deAlpen
een tweede oorsprongsgebied. Bij Hotiza in Slovenië
werd een boomstamkano gevonden die een 14C-date-
ring van 7300 BP heeft. In Noord-Italië komt de
boomstamkano in ieder geval vanaf ca. 5000 BP voor.
De vroeg-mesolitische boomstamkano’s werden uit

dennen vervaardigd. Dat geldt niet alleen voor de
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boot van Pesse, maar ook voor een viertal Noord-Franse exemplaren en mogelijk ook voor een
niet-gedateerd en niet-bewaard gebleven Deens exemplaar. Laat-mesolithische en vroeg-neo-
lithische boomstamkano’s werden uit elzen, linden of populieren gemaakt. Eik komt pas in de
loop van het neolithicum in gebruik, maar wordt al snel de meest gebruikte houtsoort. Het
vroegste optreden ligt rond 5700 BP in Frankrijk en rond 4800 BP in Noord-Duitsland en
Denemarken. Opvallend is dat de boomstamkano van Hotiza uit een eik werd vervaardigd.
Ook in dit opzicht valt deze boot dus uit de toon.
De langzame verbreiding van de boomstamkano is kennelijk het gevolg van concurrentie

met andere boottypen. Dat die andere typen bestonden blijkt o.a. uit de dateringen van houten
peddels. In Finland en Zweden dateren de oudste exemplaren rond 4200 BP, in Engeland en
Noordoost-Duitsland rond 9500 BP, in Denemarken rond 8200 BP. In alle gevallen zijn de
peddels zo’n 2000-3000 jaren ouder dan de boomstamkano’s in hetzelfde gebied.
Die andere typen zijn waarschijnlijk huid- en bastboten geweest. Er zijn aanwijzingen dat

huidboten met een frame van rendiergeweitakken al in gebruik waren bij de jong-paleolithi-
sche Ahrensburgcultuur, rond 10.000 BP (Tromnau, 1987). Huidboten werden tot voor kort
nog gebruikt op binnenwateren in Ierland en Groot-Brittanië (coracles). De zeewaardige cur-
ragh van de Ierse westkust is niet anders dan een huidboot, waarbij de huid is vervangen door
geteerde canvas. Rotstekeningen in Scandinavië maken duidelijk dat huid- of bastboten daar
in de bronstijd werden gebruikt. Bastboten werden rond 1860 in Noorwegen nog vervaardigd.
Het gebruik van huid- en bastboten is archeologisch moeilijk aantoonbaar, vanwege het

weinig specifieke karakter van het framewerk.

Summary
Analysis of more than 500 radiocarbon dates for European logboats suggests that the logboat
was introduced in northwest continental Europe, and spread only gradually, and in some
cases surprising slowly, over the rest of Europe. It is likely that the logboat had to compete
with skin- and barkboats.
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4 Schepen van verre kusten?
Overnaadse schepen in Nederland
in de 15de en 16de eeuw
ALICE B.M. OVERMEER

Inleiding
In de Nederlandse maritieme geschiedenis is de tijd tussen 1400 en 1600 na Chr. een onder-
belichte periode. De periode ervóór was de tijd van de Hanze. Uit archieven en iconografische
bronnen is veel bekend over de bondgenootschappen en rivaliteiten tussen de verschillende
Noordwest-Europese handelssteden, de goederen die werden vervoerd en de schepen waar-
mee dat gebeurde. De kogge, het typerende handelsschip van de Hanze, werd afgebeeld op de
stadszegel van bijna elke Hanzestad. Er is ook voldoende archeologisch bewijs voor de kogge:
in Nederland zijn 16 koggen of koggeachtige schepen aangetroffen, terwijl uit heel Europa
ongeveer 25 koggen bekend zijn.1 De periode erná, beter bekend als de Gouden Eeuw, was de
tijd waarin de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de Admiraliteiten actief waren.
Historische bronnen geven veel informatie over de schepen waarmee werd gevaren, de over-
zeese handel en de nederzettingen die werden gesticht. Archeologische informatie is onder
meer afkomstig van de vele VOC-scheepswrakken die over de hele wereld zijn aangetroffen.
Het tussenliggende tijdvak is zowel historisch als archeologisch betrekkelijk onontgonnen

terrein. Juist in deze periode vinden echter grote ontwikkelingen plaats op het gebied van
scheepsbouw. In de eerste plaats worden de schepen groter om meer laadvermogen te creëren.
Daarnaast wordt de scheepsconstructie inge-
wikkelder: schepen krijgen meerdere dek-
ken, een geïntegreerde opbouw en meer
masten met meer zeilen per mast. Verder
verandert de wijze van oorlogsvoering;
kanonnen worden aan boord geïntroduceerd,
wat zwaardere eisen stelt aan de sterkte van
een schip. Ook wijzigt in deze periode de
hele manier van bouwen; de scheepshuid2

verandert definitief van (gedeeltelijk) over-
naadse bouw, waarbij de huidplanken elkaar
deels als dakpannen overlappen, naar glad-
boordige bouw, waarbij de zijkanten van de
huidplanken tegen elkaar aansluiten. Op
meerdere vlakken bestaat er een lacune in de
kennis over de overgang van de bekendere
periodes naar deze vijftiende en zestiende
eeuw, met name op het gebied van scheep-
vaart en scheepsbouw.
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Figuur 4.1.
Locatie overnaadse scheepswrakken in Flevoland.
Tekening: S. Boersma, GIA.
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Het promotieonderzoek van de auteur dat in 2005 is gestart, probeert hier verandering in
te brengen. Aanleiding voor het onderzoek is de vondst van een zevental scheepswrakken in
de IJsselmeerpolders, die allemaal dateren uit de periode 1400 tot 1600 na Chr. De schepen
vertonen grote overeenkomsten: ze zijn geheel overnaads gebouwd, de huidplanken zijn vast-
gezet met ijzeren klinknagels, de kiel heeft een sponning voor de zandstroken, de achtersteven
is recht, de voorsteven licht gekromd en de schepen zijn allemaal gebruikt als vrachtschepen.
Aan de andere kant zijn er onderling grote verschillen: bepaalde constructiekenmerken en de
herkomst van het scheepshout wijzen op verschillende herkomstgebieden in Noordwest-
Europa, zoals Nederland/aangrenzend Duitsland, Scandinavië en Polen/het Baltische gebied.3

Doel van het promotieonderzoek is deze schepen een plaats te geven in de scheepsbouw-
kundige, politieke en economische ontwikkelingen tussen 1400 en 1600 na Chr. Door onder-
linge vergelijking en vergelijking met soortgelijke schepen uit het buitenland, zal duidelijk
moeten worden of het gaat om een bepaald scheepstype of om een bouwwijze die in meerde-
re delen van Europa tegelijkertijd werd toegepast. Verder wordt onderzocht of deze over-
naadse bouwwijze voorgangers in Nederlands gebied heeft of dat er gedacht moet worden aan
een uitheemse oorsprong. Kortom, zijn deze schepen afkomstig van verre kusten of werden ze
gewoon in onze contreien gebouwd?4

Het onderzoek vindt plaats bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) en het Groninger
Instituut voor Archeologie (GIA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. De provincie Flevoland
financiert het project. Een andere belangrijke samenwerkingspartner is de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), aangezien alle onderzochte scheeps-
wrakken door de maritieme tak van de RACM in Lelystad (het voormalige NISA) zijn onder-
zocht.
Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek tot halverwege 2007. Deze twee

jaar werd grotendeels in beslag genomen door de bestudering van één bijzonder overnaads
schip. Dit schip, gevonden op kavel U 34 in Oostelijk Flevoland, was meer dan 30 m lang en
9,5 m breed. Het is het grootste overnaadse schip ooit gevonden in Nederland, maar ook bui-
ten Nederland gaat het om een zeldzame vondst. Waarschijnlijk was het schip zelfs bewapend
met boordgeschut. De bouwdatum van het schip ligt rond 1530 na Chr. en vermoedelijk is het
schip rond 1550 gezonken. Dit artikel concentreert zich op de analyse van de scheepsconstruc-
tie van de U 34.5 Nadat de vondstomstandigheden zijn toegelicht, worden de verschillende
scheepsonderdelen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de vorm en inrichting van het
oorspronkelijke schip. Tot slot wordt nog enige aandacht besteed aan het vervolgonderzoek.

Scheepswrak U 34: de vondstomstandigheden6

Op 21 november 1969 werden op kavel U 34 in Oostelijk Flevoland de resten van een
scheepswrak aangeploegd. De contouren van het wrak werden met behulp van prikijzers vast-
gesteld door medewerkers van de Onderafdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders. Vijftien jaar later werd het wrak weer als obstakel gemeld. Het stak nu
op sommige plaatsen boven de grond uit zodat grondbewerking op en rond het wrak niet meer
mogelijk was. Een proefsleuvenonderzoek volgde. De drie proefsleuven – in het voorschip,
het middenschip en het achterschip – toonden aan dat het ging om een groot overnaads schip,
dat direct onder het maaiveld lag en waarvan de conditie hard achteruit ging. Fysieke bescher-
ming van het wrak bleek onmogelijk en dus werd het schip in 1986 opgegraven. Tijdens de
opgraving werd al gauw duidelijk dat een gedeelte van de bakboordzijde was afgebroken en
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op het vlak terecht was gekomen. De nog
goede kwaliteit van de ijzeren klinknagels
bemoeilijkte de documentatie en ontmante-
ling van het omgeklapte boord en het kostte
het hele veldseizoen om het boordfragment te
verwijderen. Het resterende deel van het
wrak werd het daaropvolgende jaar opgegra-
ven. De scheepsonderdelen werden in situ
getekend, ontmanteld en gedocumenteerd op
schaal 1:10, waarna ze werden vervoerd naar
het ‘scheepskerkhof’ op kavel O 39/40 in
Zuidelijk Flevoland en onder de grondwater-
stand begraven.
Het schip is ongeveer 14,5 km ten westen

van Elburg gezonken en lag noordoost-zuid-
west georiënteerd (voorsteven-achtersteven).
Het wrak lag met een lichte slagzij naar bak-
boord en had een lichte kattenrug. Over de
gehele lengte van het schip waren vlak en
beide kimmen nog intact. Alleen de voorste helft van de omgeklapte bakboordzijde is bewaard
gebleven; van de stuurboordzijde was niet veel meer over. De achtersteven is vermoedelijk tij-
dens of vlak na de schipbreuk van de kiel losgeraakt en naar bakboord gevallen. Doordat de
achtersteven diep in het zachte sediment is weggezakt, is deze nagenoeg compleet bewaard
gebleven. De voorsteven en het roer zijn slechts gedeeltelijk geconserveerd. Het oorspronke-
lijke schip was van steven tot steven zeker 30 m lang en had een breedte van ongeveer 9,5 m.
Het schip was, voor zover bekend, volledig van eikenhout gebouwd.

De constructie van een overnaadse reus
Kiel, stevens en roer
De ruggengraat van het schip werd gevormd door een forse kielbalk. Het is een rechte balk
met een lengte van 25,5 m, die in het voorschip een opwaartse kromming vertoont. De balk
bestaat uit drie delen, met elkaar verbonden door lassen. De kiel is midscheeps op zijn breedst
(42 cm), en heeft een gemiddelde dikte van 25 cm. Over de gehele lengte van de kielbalk is
aan beide zijden een sponning aangebracht waarin de zandstroken vallen. De hoogte en hoek
van de sponning is niet overal hetzelfde, zodat de zandstroken midscheeps bijna horizontaal
liggen en richting stevens nagenoeg verticaal staan. In het voorste kieldeel zijn sponningen
voor de uiteinden van
de tweede en derde
huidgang aangebracht.
Een valse kiel van ruim
3 m lang was tegen de
voorzijde van het voor-
ste kieldeel bevestigd.
Exact in het mid-

den van de kiel is over
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Figuur 4.2.
Overzichtsfoto U 34 met omgeklapt boord.
Foto:RACM Lelystad.

Figuur 4.3. Lengtereconstructie U 34. Tekening: A. Overmeer.
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bijna de gehele lengte een lijn gekrast. Deze zoge-
naamde middelschrap wordt doorsneden door vijf-
entwintig korte ingekraste lijnen, 16 tot 28 cm van
elkaar. Vermoedelijk zijn deze lijnen door de
scheepsbouwer aangebracht als hulpmiddel voor
het oprichten van de belangrijkste spanten.
De voorsteven lag nog in verband met de rest

van het schip en is voor 3,70 m bewaard gebleven.
De voorsteven is oorspronkelijk hoger geweest,
want hij is aan de bovenzijde gebroken op een las.
De steven heeft een opwaartse kromming, is 52 cm
breed en heeft een trapeziumvormige doorsnede,
met de brede kant (30 cm) aan de binnenzijde en de
smalle kant (20 cm) aan de buitenzijde. De steven
was met een verticale las aan de kiel bevestigd.
De achtersteven is ongeveer 7 m hoog, 2 m

breed en trapeziumvormig, waarbij de binnenkant
20 tot 40 cm dik is en de buitenkant 10 tot 15 cm.
Hij bestaat uit vier delen, die verbonden worden
door acht ijzeren bouten, twee ijzeren strippen en
drie vingerlingen. De steven staat behoorlijk steil
ten opzichte van de kiel. De drie vingerlingen
bestaan elk uit twee ijzeren strippen die tegen de
zijkanten van de achtersteven zijn bevestigd. De
strips houden een koker met een diameter van 7,5
cm op zijn plaats tegen de achterkant van de ste-
ven; in deze koker viel de roerpen waar het roer
aan vast zat.
Zowel in de voorsteven als in de achtersteven zijn sponningen uitgehakt voor het inlaten

van de plankeinden van de huid. In de voorsteven zijn de sponningen voor de uiteinden van
de derde tot en met twaalfde huidgang zichtbaar. In de achtersteven zitten rechte sponningen
voor de eerste tot en met zesde huidgang. De gangen daarboven, de zevende tot en met tien-
de gang, zijn zowel ingelaten in een sponning als bevestigd aan een richel. De elfde en twaalf-
de gang zijn niet meer ingelaten, maar alleen aan de richel bevestigd. Het achterschip was dus
tot aan de zesde huidgang scherp en werd naar boven toe steeds voller.
Op de bakboordzijde van zowel de voor- als achtersteven zijn diepgangsmerken te zien.

De merken bestaan uit uitgehakte vierkante gaten of geboorde ronde gaten, in een bepaald
patroon.
Van het roer is alleen de onderste 2,50 m bewaard gebleven. Het heeft een breedte van 92

cm en een dikte van 12 tot 15 cm. De onderste roerpen was nog aan het roer bevestigd, twee
andere roerpennen zijn los in het wrak gevonden. Het roer moet zeker 4,20 m hoog zijn
geweest, aangezien dit de afstand tot de bovenste vingerling van de achtersteven is.
Vermoedelijk was het roer ook niet veel hoger, want boven deze vingerling steken de ijzeren
bouten van de achtersteven iets uit, wat een optimale beweging van het roer in de weg zou
hebben gestaan. Het roer bestaat uit drie delen, aan elkaar bevestigd met drie ijzeren bouten
en de roerpennen.
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Figuur 4.4.
Achtersteven U 34 aan bakboordzijde.
Foto: RACM Lelystad.
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Huid
De huid van het schip is overnaads en kan worden onderverdeeld in vlak, kimmen en boorden.
De huidgangen bestaan uit meerdere planken die met elkaar zijn verbonden door schuine las-
sen. De lassen zijn afwaterend gemaakt, zodat tijdens het varen het water niet in de las kon
stromen. De lassen zijn met mosbreeuwsel waterdicht gemaakt en met enkele klinknagels
vastgezet.
Het vlak bestaat uit zeven huidgangen aan weerszijden van de kiel. De eerste, de zand-

strook, is maar liefst 7 cm dik. De planken zijn gezaagd en ongeveer 44 cm breed. De zand-
stroken worden iets smaller richting voor- en achterschip. Ze zijn vastgezet in de sponning van
de kiel met ijzeren spijkers, die op een onderlinge afstand van ongeveer 13 tot 16 cm staan.
De naad tussen kiel en zandstrook is opgevuld met mos en vastgezet met moslat en sintels
(gesinteld mosbreeuwsel geheten). In het achterschip zijn de zandstroken tegen de achterste-
ven gespijkerd. De overige vlakgangen zijn ook gezaagd en hebben een breedte van 38 tot 53
cm en een dikte van 5 à 6 cm. De planken worden richting voorschip iets smaller. De plank-
einden zijn in de sponningen van achtersteven, kiel en voorsteven vastgespijkerd.
De huidgangen overlappen elkaar zodanig dat de bovenste

gang tegen de buitenkant van de onderste gang is aangezet en
de overlap is vastgezet met zowel klinknagels als kleine hou-
ten pennen. De klinknagels staan op een onderlinge afstand
van 25 tot 32 cm en tussen elke twee klinknagels zijn twee tot
drie houten pennetjes met een doorsnede van ca. 1,2 tot 2 cm
in het hout geslagen. De houten pennetjes zijn aan de binnen-
kant voorzien van een wig. De naden tussen de planken zijn
gebreeuwd met mos en afgedekt met een moslat en sintels.
De kim wordt gevormd door de achtste, negende en tien-

de huidgang. De planken van de kim zijn 37 tot 45 cm breed
en hebben een dikte van 5 à 6 cm. De planken zijn ook weer
gezaagd en de gangen zijn onderling bevestigd met zowel
klinknagels als houten pennetjes, op dezelfde manier als de
vlakplanken. Ook de naden van de kimplanken zijn gebreeuwd met gesinteld mosbreeuwsel.
De tiende huidgang vormt een overgangsplank: de gang is aan de erboven gelegen elfde gang
alleen met klinknagels vastgezet
Anders is het met de huidplanken van de beide boorden. Aan bakboordzijde zijn in het

voorschip nog negentien huidgangen bewaard, aan stuurboordzijde zijn alleen in het achter-
schip nog zes gangen bewaard gebleven. Alle planken van de zijden zijn gekloofd. Ze zijn
daarom ook smaller dan de gezaagde vlakplanken, tussen de 30 en 40 cm, en ze hebben een
trapeziumvormige doorsnede, waarbij de onderzijde 5 à 6 cm dik is en de bovenzijde 3,5 à 4
cm. Onderling zijn de gangen verbonden met alleen klinknagels, die op een onderlinge afstand
van 10 tot 20 cm staan. Boven de kimmen is niet meer gewerkt met gesinteld mosbreeuwsel;
tussen de overlappende planken is alleen een laagje mos aangebracht.
Op de huidplanken zijn maar liefst 27 ingekraste merken aangetroffen. Hiervan zijn negen-

tien op de zandstroken aangebracht, zeven op de bakboord-kimgangen en een op de derde
bakboord-vlakgang. Ook zijn er enkele merken aangebracht op de kiel, het zaathout en een
oplanger. Het zijn zogenaamde ritsmerken, aangebracht met een rits, een gutsachtig gereed-
schap. De meeste merken op de huid zijn herkenbaar als telmerken. Vanaf spant S27 (mid-
scheeps) zijn in de richting van het voorschip aan bakboord en stuurboord om en om de mer-
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Figuur 4.5.
Bevestigingswijze overnaadse
planken in kim.
Tekening: A. van Holk, RACM
Lelystad.
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ken 1 tot en met 13 te zien. De merken in het
achterschip en in de kimmen zijn vooralsnog
minder duidelijk. Vermoedelijk zijn de tel-
merken aangebracht als hulpmiddel voor het
oprichten van de belangrijkste spanten en dit
betekent wellicht dat spant S27 als eerste is
opgericht.
De binnenkant van de vlakplanken is op

veel plaatsen met korte plankjes gerepareerd.
De reparatieplankjes zijn met spijkers of
klinknagels vastgezet. Vermoedelijk zijn ze
al tijdens de bouw van het schip aangebracht,
aangezien anders een aantal inhouten en
wegerplanken moesten worden verwijderd.
De huid was bovenaan het boord verste-

vigd met minimaal drie berghouten. Deze zijn tegen de gewone huid aangezet en met houten
pennen aan de onderliggende huid, spanten en wegering bevestigd. Ze zijn iets smaller dan de
huidplanken, ca. 24 tot 27 cm breed en zijn 11 tot 15 cm dik. Aan de voorzijde van het schip
zijn de berghouten vermoedelijk met drie bouten aan de voorsteven bevestigd.

Inhouten
Het dwarsverband van het schip wordt gevormd door de inhouten. In totaal zijn er 54 spanten
in verband aangetroffen, waarvan één op de achtersteven, 51 op het vlak en twee op de voor-
steven (Mioulet 1988, 16). Het totale aantal spanten ligt waarschijnlijk iets hoger, want er zijn
nog enkele inhouten opgeploegd of los in het schip gevonden.
De inhouten hebben een getrapte vorm om de overnaadse huidgangen in te laten. In de leg-

gers zijn geen echte loggaten uitgehakt, maar de sponningen voor de overnaadse huid lijken
iets verder uitgekapt dan de huidplanken breed zijn, zodat op die manier eventueel lekwater
werd afgevoerd.
In het achter- en voorschip bestaan de spanten uit wrangen, V-vormig gegroeide stukken

hout, die aan weerszijden zijn verlengd met twee tot drie oplangers. Midscheeps bestaan de
spanten uit een legger met aan weerszijden twee tot drie oplangers. De leggers lopen aan één
zijde met een gegroeide kromming in de kimmen door en zijn aan de andere zijde met een
schuine las aan een oplanger bevestigd, die eenzelfde gegroeide kromming vertoont. Met het
oog op het verscherven van de lassen lopen de leggers om en om aan stuur- en bakboord met
deze gegroeide kromming in de kimmen door (Mioulet 1988, 17). De leggers zijn 18 tot 34
cm breed en 16 tot 35 cm hoog. De oplangers zijn 18 tot 25 cm breed en 12 tot 18 cm hoog.
De inhouten staan op een onderlinge afstand van 45 tot 52 cm (hart-op-hart gemeten).
De inhouten zijn aan de huid bevestigd met houten pennen van 3,5 cm in diameter, aan de

buitenzijde voorzien van een wig. Elk spant is met een tot drie houten pennen per huidplank
vastgezet. Ze zijn over het algemeen niet bevestigd op de kiel, behalve op de plaatsen waar
het zaathout door middel van ijzeren bouten aan de kiel is bevestigd. Dit wijst er op dat het
schip huid-eerst is gebouwd, dat wil zeggen dat eerst een schaal van kiel en huidplanken werd
gemaakt, waarna pas later de spanten werden opgericht. De spanten hadden op deze manier
houvast aan de huid en hoefden niet aan elkaar of aan de kiel bevestigd te worden.
De meeste inhouten zijn grof en onafgewerkt en alleen bijgewerkt op de plaatsen waar dat
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Figuur 4.6.
Telmerk op zandstrook. Foto: RACM Lelystad.
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nodig was. Regelmatig is nog spinthout of zelfs schors op het hout aanwezig. Bij sommige
leggers zijn vulplankjes of tonduigen en dekseldelen gebruikt om het zaathout op de legger of
de legger op de kiel te ondersteunen. Gezien ook de vele reparaties van de vlakplanken, doet
dit alles vermoeden dat het schip ofwel snel en grof gebouwd is, ofwel gebouwd is van een
slechte kwaliteit hout.

Zaathout, wegering en kattensporen
Het zaathout droeg ook bij aan de langsscheepse sterkte van het schip. Het heeft een lengte
van 19,3 m, een maximale breedte van 53 cm breed en een maximale hoogte van 23 cm. Het
bestaat uit twee delen die met een schuine liplas aan elkaar zijn verbonden. Het zaathout ver-
toont in het voorschip een opwaartse kromming overeenkomstig met die van de kiel. De balk
eindigt daar in een vlakke, horizontale las, mogelijk voor de bevestiging van een binnensteven.
Het zaathout is met 22 ijzeren bouten op de spanten en kiel bevestigd. De bouten hebben

een lengte van 50 cm en een vierkante doorsnede van 3 bij 3 cm. Ze hebben een plat geslagen
uiteinde aan de bovenzijde en zijn voorzien van weerhaken, zodat ze goed in het hout konden
worden verankerd. Midscheeps is in het zaathout een mastspoor uitgehakt. Het is een recht-
hoekig gat van 47 cm lang, 31 cm breed en 12 cm diep. In het gat is aan weerszijden een
opvulplankje over de gehele lengte en diepte van het mastspoor aangebracht. Het mastspoor
is verstevigd met twee planken aan beide zijden van het zaathout van 123 cm lang en 10 cm
breed.
Aan weerszijden van het zaathout is de binnenkant van het schip bedekt met een open

wegering. De wegerplanken sluiten onderling niet of nauwelijks op elkaar aan. De wegering
van het vlak bestaat aan elke zijde uit vier wegers van ca. 44 cm breed en ca 5 cm dik.
Hierboven zitten twee kimwegers van resp. 32 cm en 34 cm breed en 8 cm dik. De wegering
van de zijden is alleen nog aanwezig in het omgeklapte bakboordfragment. De zes weger-
planken van de zijden zijn 40 tot 56 cm breed, 4,5 à 5 cm dik en staan ca. 5 tot 12 cm van
elkaar af.
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Figuur 4.7. Overzichtstekening zaathout, wegering, kattensporen en laadvloer.
Positie bakboordzijde is gereconstrueerd. Tekening: J. Morel, naar K. Vlierman, RACM Lelystad.
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Alle wegerplanken zijn gezaagd. De planken zijn onderling met schuine lassen aan elkaar
verbonden. In tegenstelling tot de lassen van de huid zit er geen systeem in de richting van de
lassen van de wegering. De wegers zijn met een tot drie houten pennen aan de inhouten beves-
tigd. Rond de lassen zijn consequent een of twee spijkers gebruikt. Een duidelijk patroon ont-
breekt, maar dat kan er op wijzen dat de wegers eerst provisorisch op de spanten zijn vastge-
zet. Voor de definitieve bevestiging zijn daarna de gaten voor de houten pennen geboord
(Mioulet 1988, 12).
Zowel aan stuurboord als aan bakboord is midscheeps een ronde uitsparing in de kimwe-

gers gehakt van resp. 33 cm en 36 cm in diameter. Hierin hebben de pompkokers voor het
droogpompen van het ruim gestaan. In de buurt van het bakboord-pompgat werd een pomp-
voet met klep aangetroffen.
Eén weger van de zijden is dikker dan de overige wegers, ca. 9 à 10 cm dik. Het gaat hier

om de balkweger, een verdikte weger waarin de dekbalken werden ingelaten. In de plank zijn
op een onderlinge afstand van 1,00 tot 1,25 m sponningen aangebracht van 25-30 cm breed
en 7-10 cm hoog. De dekbalken die in deze sponningen hebben gerust zijn niet in het wrak
aangetroffen.
Dat het hier gaat om een zwaar gebouwd schip, is met name te zien aan de zware dwars-

scheepse verstevigingen die op de wegering liggen. Deze verstevigingen, kattensporen gehe-
ten, liggen aan weerszijden van het zaathout op het vlak. Het zijn enorme stukken hout met
een minimale lengte van 3,5 m, die met een natuurlijke kromming via de kim naar de zijden
lopen. Ze zijn 25 tot 32 cm breed en 18 tot 24 cm hoog. De balken zijn met een ijzeren bout
aan de eerste wegerplank en onderliggende spanten bevestigd en verder met houten pennen op
wegers en spanten vastgezet. Midscheeps, aan weerszijden van het mastspoor, liggen drie kat-
tensporen op korte afstand van elkaar (50 cm van hart-op-hart). In het voorschip zijn zowel
aan bakboord- als stuurboordzijde twee kattensporen aangebracht op ongeveer 2,5 m afstand
van elkaar (hart-op-hart). In het achterschip is alleen aan bakboordzijde nog een kattenspoor
aanwezig. Het lijkt erop of de kattensporen alleen op het plattere deel van het vlak waren
geplaatst, want aanwijzingen voor deze verstevigingen zijn niet gevonden in het scherpere
voor- en achterschip.
De bakboordzijde is ook met enkele kattensporen versterkt. Vijf balken staan op een

onderlinge afstand van 1,20 tot 1,50 m. Het zijn licht gekromde balken met een lengte van
4,75 tot 5,00 m, een breedte van 20 tot 28 cm en een dikte van 32 tot 42 cm. Ze zijn met hou-
ten pennen aan de onderliggende wegering en inhouten bevestigd en daarnaast nog met drie
dikke bouten aan de berghouten vastgezet. De bouten zijn 35 tot 50 cm lang, 8 cm in diame-
ter en waren aan de binnenzijde vastgezet met een spie door een gleuf in het uiteinde van de
bout.
De kattensporen zijn in het midden iets getrapt, waarschijnlijk om de dikkere balkweger

in te laten. Twee balken hebben nog een duidelijke inkeping aan de bovenzijde, wellicht voor
de bevestiging van een potdeksel.

Reconstructie vorm en inrichting schip
De U 34 zal met zijn lengte van 30 m, breedte van 9,5 m en hoogte van zeker 5,60 m een
imposant schip zijn geweest. De inhoud van het schip die hier uit afgeleid kan worden,
bedraagt ca. 1600 m³. Een gedeelte van deze laadruimte werd opgevuld door 12 ton aan bal-
laststenen.
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Uit de vorm van de inhouten is op te maken dat het onderwaterschip in het achterschip
scherp en bij de boeg iets minder scherp was. Midscheeps was het schip platboomd met iets
hoekige kimmen. De sponningen in de achtersteven wijzen erop dat het achterschip boven de
zesde huidgang een stuk voller werd.
De sponningen in de balkweger vormen het bewijs dat in elk geval in het voorschip, en

mogelijk over de gehele lengte van het schip, een dek heeft gelopen, om de meter ondersteund
door dwarsscheepse dekbalken. In het wrak zijn geen dekbalken aangetroffen, maar gezien de
afmetingen van de sponningen waren ze 25 tot 30 cm breed en 20 tot 25 cm hoog. Tussen het
losse hout in het wrak zijn overigens wel vier knieën van enorme afmetingen gevonden.
Vermoedelijk werden de dekbalken met deze dwarsscheepse, opgaande knieën verstevigd
(figuur 8). De korte arm van de knie was dan met drie grote ijzeren bouten aan de wegering,
inhouten en berghouten vastgezet en de langere arm was met drie ijzeren bouten op de dek-
balk bevestigd. De knieën hebben een hoogte van 40 tot 50 cm en dienden wellicht ook om
het dek in verschillende compartimenten te verdelen. Vermoedelijk was niet elke dekbalk met
een dergelijke knie verstevigd, om het manoeuvreren op dit dek niet al te veel te belemmeren.
In de huid zijn geen spuigaten op dit dekniveau aangetroffen. Het is vooralsnog onduidelijk
of ze niet zijn waargenomen vanwege de slechte toestand van de huid of dat de afwatering op
een ander niveau plaatsvond en het schip dus meerdere dekken had.
De zware dwarsverbindingen in de vorm van kattensporen waren aangebracht om het

schip ter hoogte van het mastspoor en op dekniveau te versterken. Dit laatste was waar-
schijnlijk mede belangrijk doordat dit dek gebruikt werd als geschutsdek. In de bakboordzij-
de is in elk geval één geschutspoort aangetroffen. De poort is ongeveer 60 bij 60 cm en res-
tanten van scharnieren waren nog aanwezig. In het wrak zelf zijn drie geschutsluiken aange-
troffen (figuur 9), die geen van allen passen in de aangetroffen geschutspoort, wat betekent dat
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Figuur 4.8. Dwarsdoorsnede reconstructie U 34.
Tekening naar: R. Oosting, RACM Lelystad.
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het schip zeker vier geschutspoorten had. De
luiken zijn gemaakt van twee overnaadse
planken en zijn vermoedelijk uitgezaagd uit
de huid. Dit is een interessant fenomeen, aan-
gezien altijd werd aangenomen dat geschuts-
poorten in een overnaadse huid de constructie
danig zouden verzwakken. De U 34 bewijst
dat geschutspoorten toch in een overnaadse
huid werden toegepast.
In het schip zijn overigens meer aanwij-

zingen voor boordbewapening gevonden.
Dertien stenen en negen ijzeren kanonsko-
gels werden in het wrak aangetroffen. Deze
laatste zijn, getuige de vondst van een stenen
gietvorm en een ijzeren gietlepel, ongetwij-
feld aan boord gegoten. Daarnaast zijn zoge-
naamde proppen gevonden: houten stoppen om een geladen kanon te verzegelen, zodat het
kruit niet nat kon worden. De kanonnen zelf zijn niet in of bij het wrak aangetroffen, mis-
schien zijn ze destijds al geborgen. Uit de verschillende maten van de kogels is af te leiden dat
de bewapening van het schip uit zowel licht als zwaarder geschut bestond.
Of dit een oorlogsschip of een zwaarbewapend handelsschip was, valt nog niet te zeggen.

Aanvankelijk werd tijdens de opgraving gedacht dat dit grote schip een vrachtvaarder was.
Hoewel geen lading in het schip is aangetroffen, bevond zich wel een laadvloer in het schip.
Bovenop de wegering van het vlak was in het voorschip, over de hele breedte van het schip,
een frame van slieten (dunne stammetjes) aangebracht, bedekt met vlechtwerk, zand en keien.
De slieten waren vastgespijkerd op de kimwegers en werden ondersteund door korte houten
paaltjes (6-8 cm in diameter) en een ronde balk die op het zaathout was bevestigd. Het zo ont-
stane horizontale vlak was ca. 15 bij 6 m groot en kon als vlakke laad- of loopvloer functio-
neren.7

Maar waar kwam dit grote overnaadse bewapende schip vandaan of waar ging het heen,
voordat het rond 1550 aan zijn ongelukkige einde kwam? De herkomst van het schip is moei-
lijk te bepalen. Het hout, dat gedateerd wordt op 1528 +9/-6 jr AD, is afkomstig uit Zuidoost-
Polen of de Baltische staten (van Rijn en Hanraets 2000). Dit sluit een Nederlandse herkomst
niet uit, aangezien destijds hout voor de Nederlandse scheepsbouw al regelmatig werd geïm-
porteerd uit Duitsland of de Baltische staten. De inventaris van het schip doet wel inheems
aan. De ceramiek bestaat uit Nederlands roodbakken aardewerk en Duits steengoed, typisch
vaatwerk voor Nederlandse schepen. Ook de plavuizen, bakstenen en het schoeisel doen
Nederlands aan. Enkele kenmerken in het schip wijzen ook op een Nederlandse bouwplaats,
zoals de toepassing van sintels en wellicht ook de telmerken in het hout. Toch is een buiten-
landse herkomst niet uit te sluiten.
Het feit dat er een duidelijke scheiding is tussen gezaagde en gekloofde planken, tussen de

bevestiging met klinknagels/houten pennetjes en alleen klinknagels, tussen het gesinteld mos-
breeuwsel en alleen mos tussen de naden, doet vermoeden dat het schip bewust op deze
manier is gebouwd. Of dit een bepaald scheepsbouwtechnisch doel had, of eerder praktisch
van aard was, moet nog onderzocht worden. Misschien werden houten pennetjes in het onder-
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Figuur 4.9.
Geschutspoortluik U 34 tijdens opgraving.
Foto: RACM Lelystad.
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waterschip toegepast, omdat ze door contact met water opzwelden en zo voor een sterkere ver-
binding zorgden, of wellicht was men juist zuinig met ijzer, vanwege een tijdelijke ijzer-
schaarste. Het gebruik van gekloofde planken in het bovenwaterschip heeft misschien te
maken met het feit dat gekloofde planken over het algemeen sterker zijn dan gezaagde plan-
ken. De trapeziumachtige doorsnede van de planken kan ook een reden zijn om ze juist in dit
gedeelte van het schip te gebruiken, bijvoorbeeld om tot een bepaalde rompvorm te komen.
Het moge duidelijk zijn dat hoe meer details bekend worden, hoe meer vragen er komen.

Een reconstructie of model van het schip kan waarschijnlijk veel vragen oplossen. Het is de
bedoeling dat een dergelijk schaalmodel van de U 34 in de toekomst gebouwd gaat worden.

Vervolgonderzoek
In figuur 4.1. is de locatie van alle overnaads geklonken schepen uit de periode 1400-1600 na
Chr. afgebeeld. Vijf wrakken zijn gevonden in de Noordoostpolder, twee in Oostelijk
Flevoland. Sommige zijn al in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontdekt en onderzocht, zoals
de O 28 en de J 137, beide in de buurt van Schokland aangetroffen. Andere schepen zijn recen-
telijk onderzocht, zoals het in 1992 opgegraven schip op kavel M 11 in Oostelijk Flevoland
(ook wel bekend als het Biddinghuizer kolfstokkenschip), of het schip op kavel B 36 in de
Noordoostpolder, waar afgelopen zomer nog een herverkenning heeft plaatsgevonden. Dit
wrak en het in 1999 verkende wrak G 35, ook gelegen in de Noordoostpolder, zijn de enige
twee schepen die nog in situ in de grond liggen. De andere zijn onderzocht, opgegraven en
vervolgens verwijderd.
Hoewel de schepen sterk op elkaar lijken vanwege de overnaadse bouw, het gebruik van

klinknagels, de globale vorm van het schip, bepaalde constructiekenmerken, de functie en de
datering, zijn er onderling ook verschillen aan te wijzen (tabel 4.1.). In de eerste plaats de
wijze van breeuwen. Net zoals de U 34 zijn de wrakken M 11 en E 159 gebreeuwd met mos.
De schepen G 35 en J 137 zijn met haar gebreeuwd, iets wat vaak als Scandinavisch gezien
wordt. Een combinatie van haar en mos kwam ook voor, zoals bij O 28 en B 36. Bij de laatst-
genoemde was dit niet willekeurig: de naden tussen de planken waren met strengen haar
gebreeuwd, maar de lassen waren voorzien van een laagje geteerd mos.
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Scheepswrak Dendro- Ondergangs- Afmetingen Bevestiging Breeuwsel Herkomst hout
datering datering

G 35 na 1422 ± 6AD ca. 14cd 19 x 5 m klinknagels haar/wol, sintels? Nederland /Westfalen
B 36 1476 AD ca. 14d-15a 18-20 x 6 m klinknagels haar + mos Zuid- of

West-Scandinavië /
Baltische gebied

E 159 1506 ± 6 AD ca. 15ab ? klinknagels + mos Nederland /Westfalen
houten pennen + Zuid-Zweden

U 34 1528 + 9/-6 AD ca. 15cd 30 x 9,5 m klinknagels + mos, moslat, ZO-Polen /Oostzee
houten pennen sintels

M 11 1531-1533 AD ca. 15cd 20 x 5 m klinknagels + mos Nederland
houten pennen

O 28 1530-1541 AD ca. 15cd 17 x 4 m klinknagels haar + mos Oostzee / Polen
J 137 1540-1546 AD na 1565 24 x 4 m klinknagels + haar Zuid-Zweden

spijkers
Tabel 4.1. Verschillen en overeenkomsten van overnaadse wrakken in Nederland.
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In de tweede plaats zijn er nogal wat verschillen in de manier waarop de planken aan
elkaar bevestigd waren. De meeste schepen hadden alleen klinknagels, zoals B 36, O 28, G 35
en J 137. Bij het schip van kavel J 137 waren sommige klinknagels niet geklonken, maar over
het klinkplaatje heen geslagen als een koggespijker. De combinatie van klinknagels en kleine
houten pennen zoals we zagen in de U 34, is ook terug te vinden in de schepen M 11 en E 159.
Sommige schepen lijken Scandinavische trekjes te hebben, zoals breeuwsel van haar,

smalle huidgangen en houten pennen met bolle koppen, te zien bij B 36, J 137 en O 28.Andere
schepen lijken meer in de koggetraditie te zijn gebouwd, waarbij de houten pennen vastgezet
zijn met een wig of deutel en de naden gedicht werden met mos of gesinteld mosbreeuwsel
zoals bij de U 34, M 11 en G 35. De herkomst van het scheepshout toont aan dat het hout van
de U 34, O 28, J 137 en B 36 afkomstig is uit Scandinavië of het Baltisch gebied/Polen, en
dat bij de M 11, G 35 en E 159 het hout uit Nederland of het aangrenzende gebied van
Westfalen komt. Nader onderzoek moet uitwijzen of sommige van deze schepen inderdaad
van verre kusten komen. Het lijkt er echter op dat dergelijke overnaadse schepen ook in onze
contreien werden gebouwd.
In de basis lijken de schepen dus veel op elkaar. Maar kan gesproken worden van één en

hetzelfde scheepstype, als er tegelijkertijd zoveel verschillen zijn? Historische bronnen meld-
den dat rond 1400 de kogge als belangrijkste vrachtvaarder wordt vervangen door de hulk
(Fliedner 1969, 67). Dit scheepstype bestond al enige tijd, maar werd vanaf die tijd groter en
complexer van constructie. De kenmerken van dit scheepstype zijn alleen uit afbeeldingen op
stadszegels op te maken; tot nog toe is in Europa nog geen enkel scheepswrak gevonden dat
ontegenzeglijk als hulk is geïdentificeerd.8 Volgens de zegels had de hulk overnaadse gangen
die aan de uiteinden sterk oplopen, geen echte stevens en was het in het voorschip hoger dan
achter. Het was volgens historische bronnen een grote vrachtvaarder voor vooral bulkgoede-
ren dat zich in de loop van de tijd ontwikkelde van simpele eenmaster tot een gecompliceer-
der schip met meerdere masten, meerdere zeilen en een geïntegreerd kasteel (Ellmers 1972,
59). De afbeeldingen bieden vooralsnog weinig aanknopingspunten om te kunnen bepalen of
de Nederlandse overnaadse schepen mogelijk de overblijfselen van dit mystieke scheepstype
hulk zijn.
De grote vraag is nog steeds wat er in die twee eeuwen op het gebied van scheepsbouw is

gebeurd. Feit is dat er tussen 1400 en 1600 na Chr. overnaadse vrachtschepen op de (toen nog
brakke) Zuiderzee hebben gevaren. Werden in deze periode schepen gebouwd volgens een
bouwwijze die oorspronkelijk uit Scandinavië kwam, maar die in onze streken werd geadop-
teerd door scheepsbouwers die hun oude gebruiken niet los konden laten? Of werd deze bouw-
wijze in verschillende gebieden van Noordwest-Europa toegepast, met eigen regionale trek-
jes? Een andere mogelijkheid kan zijn dat dit een periode was waarin veelvuldig werd geëx-
perimenteerd met bepaalde bouwmethodes, om tot het perfecte vrachtschip te komen.
Op dit moment zijn er op deze vragen nog geen zinnige antwoorden te geven. De komen-

de twee jaar van het promotieonderzoek zullen worden besteed aan een verdere studie naar
gelijksoortige schepen uit het buitenland en de bestudering van de economische en historische
context, om meer inzicht in deze nog onduidelijke vijftiende- en zestiende-eeuwse bouwwij-
ze te verkrijgen.
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Noten
1 Mondelinge mededeling K. Vlierman, Dronten.
2 Voor een uitleg van de maritieme termen, zie de verklarende woordenlijst en figuur 4.8.
3 Een aanzet tot dit onderzoek is gedaan door van Holk (Van Holk 1986 en idem 2003).
4 Meer informatie over de inhoud van het promotieonderzoek is te vinden in Overmeer
2007a.

5 Een analyse van het vondstmateriaal wordt gegeven in Overmeer 2007b.
6 De informatie in deze paragraaf is grotendeels afkomstig uit Oosting & Reinders 1987 en
Oosting 1989.

7 Naar een beschrijving van K. Vlierman, 04-09-1986.
8 Sommige archeologen zien echter overeenkomsten tussen de op zegels afgebeelde hulken
en de schepen van het Utrecht type, maar deze discussie valt buiten het bereik van dit
artikel.
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Woordenlijst scheepsarcheologische termen
Omschrijvingen van termen deels ontleend aan Adams e.a. 1990, van Beylen 1985,
Vlierman 1996 en Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal 1989.

Achtersteven Langsscheeps verbanddeel dat aan de achterkant van de kiel
wordt opgericht en waartegen de huidbeplanking in het achter-
schip sluit.

Bakboord Linkerzijde van een schip wanneer men het gezicht naar de
voorsteven richt.

Balkweger Zware weger waarop de dekbalken of ruimbalken rusten. Deze
balken zijn veelal in de weger ingelaten.

Boord Zijde van een schip.
Breeuwsel Materiaal dat wordt gebruikt om een naad tussen twee planken,

scheuren, gaten, lassen, stuiken en andere verbindingen waterdicht
te maken. Enkele soorten breeuwsel zijn: mos, geplozen touw of
hennepafval (‘werk’), katoen, pek, paarden- en koeienhaar.

Gang Serie planken (of een enkele plank) die in elkaars verlengde lig-
gen en van steven tot steven lopen.

Gesinteld mosbreeuwsel Breeuwmethode voor schepen, waarbij de driehoekige naden
zijn opgevuld met strengen mos, afgedekt met een latje en vast-
gezet met sintels.

Gladboordig of karveel Constructie van de scheepshuid, waarbij de zijkanten van de
planken tegen elkaar aansluiten.

Huid Buitenbekleding van een schip.
Inhouten Verzamelnaam voor de stukken hout die het geraamte van het

schip vormen en zorgen voor het dwarsverband en het verband
tussen de planken onderling.

Kattenspoor Dwarsscheeps verbanddeel dat als extra versteviging boven de
inhouten over zaathout en wegering is aangebracht.

Kielbalk Zware langsscheepse balk, die midscheeps de onderzijde van
een schip vormt en de basis uitmaakt voor het opbouwen van de
stevens en de spanten.

Kim Overgang van het vlak naar de zijde van een schip.
Klinknagel Nagel voor het samenklinken van twee verbanddelen. Met een

vierkant tot ruitvormig plaatje (klinkplaatje) wordt de klinknagel
aan de binnenkant van het schip samengeklonken.

Knie Verbindingsstuk, in de vorm van een geknikte knie, meestal op
natuurlijke wijze krom gegroeid.

Land Overlap tussen de gangen van een overnaadse scheepshuid.
Las Verbinding tussen twee planken, waarbij de planken elkaar in

lengterichting overlappen. Vaak blijft aan de binnen- en buiten-
kant een lip staan.

Legger Recht stuk hout, dat het verband vormt tussen de planken van
het vlak en de kiel.

Loggat Uitsparing in de inhouten op het vlak voor het doorlaten van
(biels)water, zodat het op een centraal punt weggepompt kan
worden.

54 Alice B.M. Overmeer

Glavi opmaak2:Glavi opmX layout 15-05-2008 09:34  Pagina 54



Mastspoor Steunpunt voor het ondereind van een mast, ofwel een zwaar
blok met een rechthoekig gat, ofwel een rechthoekig gat in het
zaathout.

Oplanger Staand inhout dat dient tot verlenging van andere inhouten in
een samengesteld spant.

Overnaads Bouwwijze van de huid waarbij de gangen elkaar dakpansge-
wijs overlappen.

Sintel Kramachtig ijzeren plaatje met een meestal ovaal uitgesmeed
middendeel en twee uitstaande oren die aan weerszijden van de
breeuwnaad in het hout wordt geslagen.

Spant Dwarsscheeps verbanddeel, uit een of meerder inhouten opge-
bouwd.

Sponning Gleuf of groeve.
Stuurboord Rechterzijde van een schip wanneer men het gezicht naar de

voorsteven richt.
valling Voor- of achterwaartse helling van voor- of achtersteven.
Verjongen Dunner worden van een scheepsdeel.
Verscherven De verdeling van lassen tussen de planken van de huidgangen

over het voor-, midden- en achterschip, om de concentratie van
lassen in één deel van de romp te voorkomen.

Vlak Deel van de huid dat de bodem van het schip vormt.
Voorsteven Langsscheeps verbanddeel dat aan de voorkant van de kiel wordt

opgericht en waartegen de huidbeplanking in de boeg sluit.
Wegering (plank) Bekleding aan de binnenkant van de spanten, die bijdraagt aan

de langsscheepse sterkte.
wrang V-vormig natuurlijk gegroeid inhout.
Zaathout Zwaar langsscheeps verbanddeel, dat midscheeps boven de kiel

over de inhouten loopt en dient ter versteviging van het langs-
verband.

Zandstrook Eerste gang aan weerszijden van de kiel, vaak zwaarder uitgevoerd.
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5 Ontwikkeling van tuigages
van handelsschepen na 1600
ANDRÉ WEGENER SLEESWIJK

Inleiding
De historische ontwikkeling van de verschillende tuigages van zeilschepen kan worden opge-
vat als een voortdurend zoeken naar antwoorden op de steeds weer nieuwe eisen waar de sche-
pen aan moesten voldoen. Bij dit zoeken was men wel gedwongen hierbij gebruik te maken
van eenvoudige vuistregels gebaseerd op ervaring met eerder gebouwde, vaak kleinere sche-
pen, want er bestond geen alternatieve methode of theorie. Bij de grotere oorlogsschepen ont-
stond al in de 17de eeuw de situatie dat deze schepen overwegend waren getuigd met drie mas-
ten die alle razeilen droegen. Oorlogsschepen met een dergelijk tuig werden als ‘fregat’ aan-
geduid, bij koopvaardijschepen werd daarnaast ook de typebenaming‘volschip’ gehanteerd.
Dat in de 17de eeuw de grotere oorlogsschepen steeds vaker als fregat werden getuigd was een
proces dat de maritiem historicus van een vorige generatie, Johan Elias, aanduidde als de ‘fre-
gattering van onze oorlogsvloot’. Ook de laatste zeilende maar hoofdzakelijk door stoomma-
chines voortgestuwde slagschepen uit de 19de eeuw waren nog zo getuigd. Een goed voor-
beeld1 is het op 11 mei 1859 te water gelaten slagschip Warrior, dat nu, gerestaureerd, als
museumschip in Portsmouth ligt. De belangrijke vernieuwingen die in de 19de eeuw plaats-
vonden in vrijwel alle onderdelen van de scheepstuigage werden ook op deze schepen toege-
past, maar dit betrof niet de gedaante van het scheepstuig.
Bij oorlogsschepen werd de grootte van de bemanning bepaald door het aantal stukken,

d.w.z. de hoeveelheid te bedienen stukken geschut, en door de ruimte beschikbaar om deze
bemanning onder te brengen. Daarentegen werd op schepen, bestemd voor de handel of de
visserij, de grootte van de bemanning in hoofdzaak bepaald door het te behandelen scheep-
stuig, en ook wel door de benodigde mankracht voor laden en lossen, dat vroeger, d.w.z. voor
de Eerste Wereldoorlog, in kleinere havens, vaak door de scheepsbemanning zelf moest
gebeuren.
Er bestond dan ook bij deze schepen een groot gamma van tuigtypen, elk met hun speci-

fieke voor- en nadelen. Dit weerspiegelde niet alleen de variatie in de eisen die aan de sche-
pen werden gesteld, maar ook de regionale en nationale tradities in de scheepsbouw. Vooral
tegen het eind van de 19de eeuw veroorzaakte de moordende concurrentie met de opkomende
handelsstoomvaart dat op de belangrijkste kostenpost van het vrachttransport per zeilschip,
namelijk de gages van de bemanning, zoveel mogelijk werd bespaard, dus: efficiënte tuiga-
ges, bediend door kleine en in het algemeen slecht betaalde bemanningen.
De inspiratie voor vernieuwingen in de tuigage van zeeschepen lijkt vooral te zijn ontleend

aan de ervaring die men had opgedaan met verschillende tuigtypen van kleinere vaartuigen die
op de binnenwateren of langs de kust voeren. Anders dan men misschien zou verwachten,
waren naast deze geleidelijke ontwikkelingen, ook de activiteiten van uitvinders van vernieu-
wingen in de scheepstuigage belangrijk, vooral aan het eind van de 18de eeuw.
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Speeljachten, werkboten en schoeners
Het gebruik van het driehoekige fokzeil aan het
stag dat liep van de grote mast naar de voorste-
ven van het schip werd pas algemeen ingevoerd
in de loop van de 17de en 18de eeuw. Bij kleine
bootjes verdrong dit tuigtype er één dat in plaats
van de stagfok een driehoekig torenzeil of een
vierhoekig gaffelzeil voerde aan een mastje
voor op de romp, dat binnen de romp werd afge-
steund op de stevenbalk. Zo’n tuig is afgebeeld
in de figuren 5.1., 5.3. en 5.4. en 5.5. zoals het
gevoerd werd op tweemastbootjes, met de grote
mast in het midden. Het ontstond omstreeks
1600 - een periode van vernieuwing op scheeps-
bouwkundig gebied - en werd toegepast op
bootjes die op de Nederlandse binnenwateren
verschenen, zoals die welke zijn afgebeeld door
Cornelis Claesz. van Wieringen.We zien hier
zeilen gehesen aan een korte roede aan de
bovenzijde, waar later de gaffel uit ontstond,
doordat er een om de mast grijpende vork aan de
roede werd toegevoegd. Ook zijzwaarden zien
we hier voor het eerst afgebeeld. Daar het zij-
zwaard hoogstwaarschijnlijk al eerder in
gebruik was in China, en het tweemasttorentuig
vermoedelijk ook al eerder in Vietnam2, ligt het
voor de hand te denken dat de bouw van het in
figuur 5.1. afgebeelde Amsterdamse bootje was
geïnspireerd door de eerste Nederlandse reizi-
gers uit het Verre Oosten, zoals Dirck Gerritsz.
Pomp, bijgenaamd ‘Dirck China’, of de veel
bekendere Jan Huyghen van Linschoten, beiden
Enkhuizers, die in de jaren 1590 naar hun
geboortestad terugkeerden. Het tuig van deze
scheepjes bestond uit twee driehoekige toren-
zeiltjes, of twee gaffelzeiltjes met zeer korte gaf-
fels of roeden, die elk aan één enkele hijs of val
werden gehesen.
In 17de eeuws Nederland werd dit de tuigage

die bij voorkeur werd toegepast bij pleziervaar-
tuigen, zogenaamde speeljachtjes, zoals blijkt
uit talloze afbeeldingen van zulke jachten uit die
periode3. Op deze wijze getuigde boten hadden
een taai leven, want we zien het tuig ook op
enkele afbeeldingen uit de 19de eeuw4, en ver-
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Figuur 5.1.
Detail van de aquarel: De Overtoomse weg en
vaart bij Amsterdam door Cornelis Claesz. van
Wieringen (eind 16de eeuw-1633). De twee-
mastbootjes hebben aan beide masten een giek,
die het zeil aan de onderzijde uithoudt, maar
slechts bij de hals en schoothoek, een zoge-
naamde losse broek, daarmee verbonden is.
(Teylers Stichting Haarlem).

Figuur 5.2.
Het Vietnamese vissersbootje Cha Hong,
waargenomen door L. Audemard (1865-1955),
vermoedelijk eind 19de eeuw. Een verschil met
het tuig van de Hollandse bootjes, zie ook
figuur 5.2., 5.3. en 5.4., is dat de zeilen beide
aan de aan de onderzijde over de gehele leng-
te met de giek verbonden zijn, iets dat bij ons
pas in de 20ste eeuw algemeen op jachten werd
toegepast. Illustratie uit Audemards Les
Jonques Chinoises X, Pl. 12. (1971).

Glavi opmaak2:Glavi opmX layout 15-05-2008 09:34  Pagina 57



moedelijk is het nog in onze dagen in gebruik
zijnde zeiltuig van sommige types scheeps-
sloepen (bijv. de ‘Hollandse sloep’ van de
Koninklijke Marine) terug te voeren op dat
van de speeljachtjes van omstreeks 1600.
Aan het begin van de 17de eeuw was echter

het sprietzeil het oudste en meest gebruikte
type langsscheeps zeil. Dit zeil, met ook
maar één val - afgebeeld in de figuren 5.6. en
5.7. - laat zich eenvoudig hijsen en strijken.
Het maakt in de praktijk enig, maar niet veel,
verschil aan welke zijde van het zeil de spriet
staat ten opzichte van de wind, aan lij- of
loefzijde. Een belangrijk nadeel van dit type
tuig is wel dat, ofschoon het goed voldoet bij
kleine bootjes tot zo’n 20 tot 30 voet lengte,
het bij grotere boten al snel leidt tot onhan-
delbaar gewicht en afmetingen van de spriet.
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Figuur 5.3.
Plezierjacht, z.g. speeljacht. Anonieme gravure,
vermoedelijk van de hand van R. Nooms (1623 -
1664). Naar I de Groot en R. Vorstman.

Figuur 5.4.
Detail van de gravure: ‘Rotterdam van de Maas te
zien’ uit de Atlas van Cornelis van der Aa van 1805,
Dit in die tijd zelden afgebeelde type boot draagt
aan beide masten een torenzeil zonder giek.

Figuur 5.5.
Tweemast werfwerkboot in Amerika, vermoedelijk
uit de periode kort voor de Amerikaanse revolutie,
naar H. I. Chapelle (figuur 3). Opmerkelijk is het
ontbreken van een stagfok bij de voorsteven.
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Niettemin zijn er ook vandaag de dag nog zeelui die op bootjes van geëigende afmeting lie-
ver met dit zeil varen dan met een gaffelzeil, want de houten gaffel, met zijn uit twee delen
opgebouwde vork, bezit bij hen de reputatie vrij kwetsbaar te zijn. Desondanks heeft de tui-
gage met een gaffelzeil - meestal zonder giek - aan elk van de twee masten, vooral aan de
Amerikaanse oostkust, al vroeg, dat wil zeggen hoogstwaarschijnlijk al voor de Amerikaanse
Revolutie (1775-1781), maar in ieder geval daarna5, grote verspreiding gevonden als tuig voor
werkbootjes, die meestal regionale typebenamingen droegen, zoals: Chebacco boat, Block
Island boat, enz., ook al verschilden ze onderling niet of nauwelijks.
Misschien verklaart de reputatie van kwetsbaarheid van de gaffel waarom ca. 1900, mis-

schien al wel vroeger, een tuigage met een sprietzeil aan de fokkemast en een gaffelzeil aan
de grote mast veel werd gebruikt op vissersbootjes in de Oostzee6. Ook werd daar door een
klein aantal ‘diehards’ nog lang gebruikgemaakt van sprietzeilen aan beide masten7, een tui-
gage die waarschijnlijk daar al in de 17de eeuw voorkwam.
Verder was op de Noordzeekust van Noorwegen tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog het log-
gerzeil algemeen in gebruik op vissersboten als voornaamste zeil8 (het onderste zeil aan de
grote- of achtermast van het in figuur 5.16. getoonde scheepstype is een loggerzeil).
In de Middellandse Zee kwam in de 19de eeuw, misschien al eerder, een ander, vrij zeld-

zaam, tuigtype voor met twee masten, ook met een gaffelzeil aan de grote mast, met daarbo-
ven een gaffeltopzeil, maar met tussen beide masten alleen zeilen zonder rondhouten: een
driehoekig zeil dat alleen aan een stag was bevestigd, en daar een vierhoekig zeil onder, dat
zowel aan de voormast als aan een stag tussen beide masten was gezet. De fokkemast helde
flink naar voren, maar niet zoveel als die van de ‘artemon’ bij de veel vroegere Romeinse
schepen (een ander verschil was dat de artemon alleen een razeil droeg). Bovendien was tus-
sen de voorste mast en boegspriet ook nog een driehoekig stagzeil gezet. Dit scheepstype
kende Beaugean10 omstreeks 1818 onder de naam ‘liuto’, Italiaans voor ‘luit’, maar
Martinelli6 schetste in 1892 twee dergelijke vaartuigen, die hij als ‘navicello’ (scheepje)
aanduidde. Het is niet moeilijk in te zien dat in principe de tuigage van deze zo merkwaardig
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Figuur 5.6.
Vissersboot uit de Oostzee, eind 19de eeuw.
Naar R. Martinelli, figuur. 24 bis. Waarschijnlijk
was het sprietzeil het laatste zeil van dit tuig dat
bij aanwakkerende wind werd gestreken.

Figuur 5.7.
‘Blekingseka’, gebouwd in 1905, gefotografeerd in
1932. Dit scheepje werd gebruikt als vissersboot
op de Oostzee. Opmerkelijk is dat het sprietzeil op
de achterste mast ook op een giek werd uitgezet.
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uitziende schepen, verwant is aan dat van de moderne, overigens vrij zeldzame, stagzeil-
schoener. Op te merken is dat de zeilen tussen de beide masten bij het moderne jacht van
plaats zijn verwisseld ten opzichte van die bij de liuto.
Het lijkt wel zeer waarschijnlijk dat de kleine met gaffelzeilen getuigde boten met twee

masten de inspiratiebron vormden voor de ontwikkeling van de grotere schoenerschepen, zee-
waardige handelsschepen, die oorspronkelijk ook maar twee masten bezaten, maar later, toen
dit soort vrachtschepen steeds groter werden, met meerdere masten werden getuigd. Vooral in
de 19de eeuw werden ze zowel in Amerika als in Europa veel gebruikt. Landström8 merkte in
1969 op dat ook de vroeg 17de-eeuwse Hollandse speeljachten in onze tijd zonder twijfel
‘schoeners’ zouden zijn genoemd. Dat gaat overigens wel voorbij aan het feit dat de Europese
schoeners in het begin van hun ontwikkeling, dat wil zeggen in het midden van de achttiende
eeuw, altijd ook een of meerdere ra-topzeilen aan de steng van de fokkemast voerden (een
steng was een rondhout waarmee de mast werd verlengd, zoals getoond o.a. in figuur 5.8.,
zoals ook Chapman9 schematisch aangaf voor het scheepstype ‘schooner’ in figuur 5.10.). In
de Verenigde Staten werden daarentegen al heel vroeg geheel langsscheeps getuigde schoe-
ners, z.g. gaffelschoeners, in de vaart gebracht met of zonder gaffeltopzeilen (een zeil, dat het
zeiloppervlak van het langsscheepse gaffelzeil boven de gaffel vergroot, o.a. getoond in figuur
5.8.7). Schoeners met dergelijke tuigage aan de fokkemast bleven in de vaart tot het eind van
de zeiltijd. Ook in Amerika bouwde men daarnaast topzeilschoeners (met ra-topzeilen), soms
met gaffeltopzeilen aan beide masten, maar de meeste toch met alleen ra-topzeilen aan de fok-
kemast, zoals bij de Europese schoeners (zie figuur 5.10). Later werden ze ook met gaffel-
topzeilen uitgerust.
Het voorstag aan de fokkemast was bij deze schoeners meestal tussen beide ra’s van het top-

zeil aan de fokkemast bevestigd (soms moest het onderlijk - de met touw versterkte rand van
het zeil, in dit geval de onderrand - van het ra-topzeil daarvoor hoog uitgesneden worden),
maar in de 19de eeuw kwam het wel voor dat ook de bovenra van het enkele vierkante zeil aan
deze mast niet boven, maar onder het voorstag was gezet.
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Figuur 5.8.
Navicello (klein vaartuig) van een type dat alleen stagzeilen
voerde tussen beide masten, omstreeks 1890.
Naar Martinelli (1996) Figuur. 45.

Figuur 5.9.
Jacht als stagzeilschoener getuigd
Het grote zeil aan de grote mast is
van een modern type, dat ‘Bermuda
zeil’ wordt genoemd. Naar
H. Underhill p. 11, Glasgow (1974).
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Een schoener was meestal niet alleen sneller dan een vierkant getuigd schip, maar kon ook
hoger aan de wind zeilen. Een bijzonder voorbeeld van een snelle schoener - wel één zonder
topzeilen - was het Amerikaanse jacht America, dat op 23 augustus 1851 in een sindsdien
beroemde zeilwedstrijd rond het eiland Wight het won van de concurrentie, veertien van
Engelands snelste jachten. De voorsprong op de eerste Engelsman aan de finish bedroeg twin-
tig minuten! Dat verschil was hoofdzakelijk opgebouwd bij het zeilen over de aan-de-windse
rakken (rechtlijnige stukken) van het wedstrijdcircuit, want bij ruime wind was de America
niet veel sneller dan de andere jachten. Dit potentieel was karakteristiek voor schoeners in het
algemeen ten opzichte van anders getuigde schepen uit die tijd, iets dat overigens toch al eer-
der in kleine kring bekend was, want de America was qua ontwerp eigenlijk nauwelijks ver-
schillend van een Amerikaanse loodsschoener van die dagen. Dit was ook niet verwonderlijk,
daar de ontwerper van de America, George Steers, zijn sporen had verdiend als ontwerper van
snelle loodsschoeners8. In deze wedstrijd gaf de America dus een wel zeer spectaculaire
demonstratie van de snelheid van een dergelijke schoener. De door koningin Victoria uitge-
loofde, monsterlijke bokaal die de America mee naar huis bracht is nu bekend als de
‘America’s Cup’.
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Figuur 5.10.
Topzeilschoener met twee masten, aan
de fokkemast wordt het ra-topzeil
gevoerd; de achterste mast werd hier
de grote mast genoemd, dit was ook de
langste mast op een schoener; op een
kits was dit de kortste mast.
Volgens F. H. af Chapman, (1768),
Pl.XLII, No. 6.

Figuur 5.11.
Zeilplan van het schoener-
jacht America, dat was
ontworpen door George
Steers, een bekend bouwer
van Amerikaanse loods-
schoeners. In 1851 won
het jacht de door koningin
Victoria uitgeloofde
bokaal, nu bekend als de
‘America’s Cup’.
Volgens E. Pâris,
Souvenirs de Marine I.
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De specifieke voordelen van verschillende tuigtypen veroorzaakten dat zich allerlei meng-
vormen ontwikkelden om van verschillende condities van weer en wind te kunnen profiteren.
Zo ontwikkelden zich schepen met een tuig dat zowel razeilen bezat voor het zeilen bij ruime
wind, als ook langsscheepse zeilen (meestal gaffelzeilen) voor het aan de wind zeilen. (We
hebben het hier, zoals gebruikelijk, alleen over de voornaamste zeilen, dat wil zeggen dat we
de normale stagzeilen en meestal ook een eventuele druil niet meetellen. Een druil was een
klein langsscheeps zeil aan een mastje dat achter het roer was geplaatst op het hek van het
schip. Een groter, voor het roer geplaatst, langsscheeps zeil aan de achterste mast werd meest-
al een bezaan genoemd). Deze mengtypen verdrongen grotendeels de geheel of overwegend
vierkant getuigde schepen, vooral in Amerika. Naar analogie van de eerder vermelde ‘fregat-
tering van onze oorlogsvloot’ van Johan Elias, zou men kunnen spreken van de ‘verschoene-
ring’ van de handelsvloten in de 18de en 19de eeuw, die gericht was op het varen met zo klein
mogelijke bemanning

Brikken, schoeners en hun nakomelingen
Een geheel dwars- of ra-getuigd scheepstype, de ‘krayer’, is afgebeeld als illustratie bij de
uiterst zeldzame wandkaart van Nederland van Hondius en Kaerius van 1601. Kennelijk liet
het ontbreken van ook maar één langsscheeps zeil bij dit tuigtype zich in de praktijk zó voe-
len bij het manoeuvreren met het schip, dat bij de latere Finse ‘kray’ die Chapman12 weergaf,
achter de twee vierkant getuigde masten een druil was geplaatst.. Ofschoon de kray wél een
ra-topzeil aan de steng van de fokkemast bezat, anders dan bij de krayer, was dit scheepstype
zonder twijfel hier wel van afgeleid, dus niet alleen wat de naam betreft.
Een simpel gedachtenexperiment, van een type dat wel nuttig kan zijn bij het vergelijken

van scheepstypen, is het volgende: als we het druilmastje met zijn gaffelzeil van de kray ver-
der naar voren zouden plaatsen, tot vlak achter de grote mast, op zo’n manier dat de top van
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Figuur 5.12.
Krayer, detail uit de Wandcaert der
Nederlanden (1602) van Jodocus
Hondius en Petrus Kaerius.
(Collectie Bodel Nijenhuis van de
Universiteitsbibliotheek te Leiden).

Figuur 5.13.
Kray zoals in de 18de eeuw in Finland gebruikt, uit Chapman
(1768), Pl. XLII, No.10. Het verschil met de ‘krayer’, hiervoor
afgebeeld, bestaat uit de achter op het schip geplaatste ‘druil’,
een hulpzeiltje t.b.v. het manoeuvreren met het schip.
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dit mastje steun zou vinden in
de zaling (een dwarsbalk
behorend bij de verbinding tus-
sen ondermast en steng) van de
grote mast, werd dat mastje
‘snauwsmast’, genoemd, en de
zo ontstane typen tuig en
schip werden beide: ‘snauw’
genoemd10. Maar men deed
dit alleen maar als de dikte
van de ondermast te groot
was om de hoepels waarmee
het zeil aan de mast was
bevestigd, er vlot omheen te
laten glijden. Maar als de
grote mast niet al te dik was,
konden deze hoepels eigen-
lijk net zo goed om de onder-
mast van de grote mast op en
neer glijden, en dan was de
afzonderlijke snauwsmast
overbodig. Het scheepstype
dat zo ontstond, zonder
snauwsmast dus, was eerst
bekend als een sub-type van
de ‘brigantijn’. Later werd dit
type schip: ‘brik’ genoemd,
en werd de term ‘brigantijn’
alleen gebruikt voor wat nog
weer later schoenerbrikken
werden genoemd, tweemas-
ters, die alle een mengvorm
van langs- en dwarsscheepse
tuigage voerden. Het gaffel-
zeil aan de grote mast van de
brik werd het ‘brikzeil’
genoemd, blijkbaar omdat het
de aanwezigheid van dit zeil
aan de grote mast was die de
brik van de krayer onder-
scheidde.
De achterste of grote mast

van de brik en de snauw
droeg oorspronkelijk ook
razeilen aan de grote mast
inclusief de ondermast, een
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Figuur 5.14.
Snauw, een schip met een briktuig waarvan het brikzeil aan een
afzonderlijke, snauwsmast vlak achter de ondermast van de grote
mast is geplaatst. De reden hiervoor was dat de grote diameter
van de ondermast zeer onhandzame hoepels van overeenkomstige
maat zouden hebben gevergd voor het zetten van het brikzeil. Het
probleem werd opgelost door het toepassen van een snauwsmast
van veel kleiner diameter dan de ondermast.
Naar H.A. Underhill (1974), p.44.

Figuur 5.15.
Bilander met alleen één loggerzeil en ra-topzeilen aan de grote
mast, uit: Chapman (1768), Pl. XLII, No. 5.
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brigantijn bezat zulke
zeilen alleen aan de
stengen, maar later
werd dit tuig verdron-
gen door dat van de
schoenerbrik, zonder
ra’s aan de grote mast,
maar wel met een of
twee gaffeltopzeilen
aan de stengen boven
het brikzeil. In de 19de

eeuw werd dit laatste
type schip in het
Engelse taalgebied
wel als ‘hermaphrodite
brig’ aangeduid, daar-
na ook wel als ‘brig-
antijn’.
Anders benoemde

varianten op het brik-
tuig ontstonden indien er, in plaats van een gaffelzeil, een ander type langsscheeps zeil aan de
grote mast werd gezet. Als hiervoor een loggerzeil12 werd gekozen, was het resultaat een
‘bilander’. Een bilander van een iets ander, wat later, type13 ontstond als er geen razeilen
boven het loggerzeil werden gevoerd, maar nog een of meer kleinere loggertopzeilen.Verwant
met de brik en de bilander was de vrij zeldzame ‘pinco siciliano o calabrese’ die door schrij-
ver en tekenaar Martinelli ook als een onbekend scheepstype werd aangeduid. Dit zou het
resultaat zijn geweest
als we het brikzeil niet
door een loggerzeil ver-
vangen denken, maar
door een daar zeer op
gelijkend latijnzeil,
dat qua vorm in prin-
cipe gelijk is aan het
loggerzeil, maar met
het verschil dat roede
steiler stond dan bij
het loggerzeil gebrui-
kelijk was6. Het kwam
dan ook wel voor dat
als het onderscheid
niet duidelijk was,
zeelui een dergelijk
zeil zowel latijnzeil
als loggerzeil noem-
den. In het Middel-
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Figuur 5.16.
Bilander met loggerzeilen aan de grote mast.afgebeeld door T. of F. Boon,
1725. Naar French.

Figuur 5.17.
‘Pinco siciliano o calabrese’, overigens een onbekend scheepstype,
Volgens Martinelli (1996), figuur 32.
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landse Zee-gebied was de benaming ‘latijnzeil’ het meest gebruikelijk, en kwam ook de steil-
staande roede het meest voor, maar in Noord-West Europa die van ‘loggerzeil’, want dat was
in dat vaargebied de meest voorkomende vorm van het zeil. Een verschil tussen twee typen zei-
len dat samenhing met het verschil in de helling van de roede, was dat bij het loggertuig het
zeil aan het voorlijk dat aan de voorzijde van de roede omlaag liep, werd neergetrokken: het
zeil was altijd vierhoekig. Bij het steilere latijnzeil kon een dergelijk verticaal voorlijk ont-
breken; in dat geval was het zeil zuiver driehoekig.
De druil achter op de ‘pinco siciliano o calabrese’ is een latijnzeil met rechtop staande

roede, dat daarom niet gekaaid behoefde te worden bij het door de wind gaan. Het zeil werd
gereefd door het tegen de roede te binden. Alan Moore15, die dit zeiltype in 1915 waarnam,
suggereerde dat het vrijwel identieke zeil van het houarituig uit deze vorm van het latijnzeil
zou zijn voortgekomen. De om de mast grijpende klauw, meestal met metaal beslagen, van de
rechtopstaande gaffel van het houarizeil, stond haaks op de roede. Deze werd gehangen aan
een haak die deel uitmaakte van een metalen ring om de mast, de z.g. ‘traveller’, die boven de
klauw mee omhoog werd gehesen bij het zetten van het zeil.

Schoenerbrikken - met alleen langsscheepse zeilen aan de grote mast - werden vooral in
de 19de eeuw veel gebruikt, in Europa veel in de kustvaart, om bijvoorbeeld hout van
Noorwegen naar andere havens aan de Atlantische kust te transporteren, in Amerika als wal-
visvaarder. Vooral bij de laatste toepassing werden de schoten van het onderste vierkante zeil
aan de fokkemast vaak uitgezet op een Bentinckra (een voetra uitgevonden door de Britse
kapitein-ter- zee John Bentinck16 (1737-1775), die overigens ook nog enkele andere vindin-
gen op gebied van de scheepstuigage op zijn naam had staan). Deze voetra of Bentinckra had
enkele duidelijke voordelen, zoals dat het uitzicht van dek naar voren zeer verbeterde, door-
dat het onderzeil wat hoger kwam te staan. Om deze laatste reden werd de Bentinckra op 19de

eeuwse Amerikaanse walvisvaarders veel gebruikt maar ook op Europese kustvaarders die als
brik of schoenerbrik waren getuigd17.

Verdere
verschoenering
In de 16de, en aan het
begin van de 17de eeuw
was op grote driem-
astschepen achter de
bezaansmast vaak nog
een mast met een
latijnzeil geplaatst, de
zogenaamde ‘bonaven-
tura’, een tuigage die
in de decade na ca.
1610 in onbruik raakte.
In de achttiende eeuw
waren, voor zover
bekend, zeeschepen
nooit met meer dan
drie masten getuigd.
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Figuur 5.18.
Schoenerbrik Urdur (Bouwjaar 1857) met de schoten van de fok uitgezet
op een Bentinckra. Naar G. Fortineau Pornic (2003).
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Doch in het jaar 1800
bracht de Engelse
koopvaardijkapitein
Richard Hall Gower,
‘Mariner in the Service
of the Honourable East
India Company’ voor
eigen rekening het
viermast schip Transit
in de vaart18. Dit
schip, met alleen
langsscheepse zeilen
aan de achterste drie
masten bleek uitzon-
derlijk snel te zijn; het
kon ook hoger aan de
wind varen dan andere
schepen. Dit zal niet
alleen aan de buitenis-
sige tuigage hebben
gelegen maar ook aan de slanke, fijn belijnde romp. De goede bezeildheid van het schip, dat
hoofdzakelijk werd ingezet als vrachtvaarder van Engeland uit naar de Caraïben en de
Middellandse Zee, maakte het mogelijk dat het meermalen kon ontsnappen uit een ogen-
schijnlijk vrijwel hopeloze positie aan Franse en Spaanse oorlogsschepen en kapers. In 1810
ging het schip door stranding verloren op een reis van Haïti naar Smyrna.
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Figuur 5.19.
Het in 1800 te water gelaten viermastschip Transit.
Naar Pl. XV uit het artikel van W. R. Chaplin in Mariner’s Mirror (1933).

Figuur 5.20.
Tuigplan van de stalen viermast schoenerbark Mozart, te water gelaten in 1904,
naar Underhill (1974), p.38.
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Ofschoon het schip
Transit overal waar
het verscheen de aan-
dacht trok, niet alleen
door de buitenissige
gedaante van haar tuig
met horizontale gaf-
fels, maar ook door
haar uitstekende zeil-
eigenschappen, heeft
het toch nooit directe
navolging gevonden.
Misschien vroeg kapi-
tein Gower, die als uit-
vinder een octrooi had
verkregen op de tuiga-
ge, te hoge vergoeding
voor een nabouw-
licentie, misschien was
het de ongunst van de
tijd, waarin Engeland voortdurend oorlog voerde om de dreigende Napoleontische hegemonie
in Europa te bestrijden.
Al oogt het tuig van de Transit ongewoon, in principe was het toch een schip zoals er later

meer rondvoeren, namelijk een viermast ‘barkentijn’ of schoenerbark met een dwarsgetuigde
fokkemast, en de overige masten (ten minste twee) gaffelgetuigd. Een laat voorbeeld van een
dergelijke schoenerbark was de in 1904 gebouwde Mozart. Het was een succesvol en groot -
80 m lang - van staal gebouwd schip, dat in 1935 werd gesloopt.
De overwegingen die leidden tot het inzetten van schoenerbarken in de 19de eeuw en daarna,

was dat, zoals bij de schoenerbrik (een tweemaster) de vierkant getuigde fokkemast van voor-
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Figuur 5.21.
Het Nederlandse viermastschip Argo, gebouwd in 1854, naar een scheeps-
portret van Jacob Spin, gereproduceerd in: C. J. W. van Waning, Pl. XVI.

Figuur 5.22.
De zevenmastschoener Thomas W. Lawson,bouwjaar 1902 naar Underhill.

Glavi opmaak2:Glavi opmX layout 15-05-2008 09:34  Pagina 67



deel was bij ruime wind, de gaffelgetuigde mast of masten minder bemanning vroegen voor
de bediening. Allerlei combinaties van vierkant- en langsscheeps getuigde masten werden in
de 19de eeuw beproefd, meestal niet met opvallend succes. Vermoedelijk was dit een van de
oorzaken dat dit soort ongewoon ogende vaartuigen, die qua type tuigage niet eenvoudig
waren onder te brengen in de categorie ‘schoenerbarken’, qua benaming van het type meest-
al in de restcategorie terecht kwamen die bekend was onder de weinig vleiende naam: ‘jac-
kass barque’ (jackass = ezelhengst). Een bekend Nederlands schip in deze klasse was het vier-
mastschip Argo19, dat in 1854 te water werd gelaten.
Het aspect: ‘efficiency’ woog in de 19de eeuw vooral zwaar bij Amerikaanse reders, wier

schepen meest op verre bestemmingen voeren. Dit leidde er tenslotte toe dat de gaffelschoe-
ner in de Verenigde Staten het dominante scheepstype werd in de zeilende vrachtvaart. Een
van de bekende gespecialiseerde scheepsbouwmeesters op dit gebied was de Amerikaan
Donald McKay (1810-1880), wiens snelle viermast schoenerclippers vooral de aandacht trok-
ken. Ook vijfmastschoeners werden veel ingezet. De grootste schoener die ooit werd
gebouwd, was de zevenmaster Thomas W. Lawson, die in 1902 te water werd gelaten, maar
die al in 1907 verging bij de Scilly eilanden10. Het schip kapseisde toen het daar bij zwaar
weer voor anker lag.
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6 De restauratie van de Ventjager OH 41
FRANK DALLMEIJER

Korte voorgeschiedenis
De recente geschiedenis van de ventjager OH 41 begint in maart 1961 wanneer melding wordt
gemaakt van een scheepsvondst op kavel H 41 in Oostelijk Flevoland. Na constatering dat het
inderdaad een scheepswrak betreft, wordt verzocht het wrak te laten liggen ‘… daar veel ande-
re scheepsresten, in verband met uitgifte, voorrang verdienen …’ aldus van der Heide in een
brief op 27 maart 1961.
In 1981 worden plannen gemaakt voor de uitbreiding van Swifterbant. De exacte locatie

van het wrak is dan echter niet meer te bepalen, door de gewijzigde omstandigheden ter plaatse.
Tijdens aanleg van rioolbuizen wordt het schip in 1987 geraakt en besluit men het te bergen
voor nader onderzoek en expositie. Het schip wordt na een opgraving van drie weken – te kort
om deze bijzondere vondst goed te documenteren – in drie ‘moten’ gezaagd en met tijdelijke
verstevigingen verplaatst naar het voormalige Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie te
Ketelhaven voor verder onderzoek.
In 1988 is begonnen met het gecontroleerde drogingproces van het schip. In een afgesloten

tent met hoge luchtvochtigheid is het wrak langzaam gedroogd, waarbij het oppervlak naar
behoefte werd besproeid met PEG 400 om craquelévorming tegen te gaan. In 2005 hebben de
provincie Flevoland en het Ministerie van OCW een financiële injectie gegeven aan het voor-
nemen om de scheepsarcheologie beter te presenteren aan het publiek in een samenwerkings-
verband tussen het Nieuwland Erfgoedcentrum te Lelystad (het NLE) en de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (de RACM). Tot het project behoorden onder
meer de restauratie van het schip bij de RACM Lelystad en de presentatie daarvan aan een
groot publiek bij het NLE.

De restauratie in 2006
Door de slagzij waarmee het
schip in de zeebodem lag, is
de bakboordzijde vrijwel
geheel intact terwijl de stuur-
boordzijde door natuurlijke
degradatieprocessen verdwe-
nen is. Dit geeft een mooi
beeld van een kompleet schip
aan de bakboordzijde en een
doorkijk in de constructie en
interieur aan de stuurboord-
zijde van het wrak. Deze situ-
atie, de aanwezigheid van de
binnenbetimmering van de
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Figuur 6.1.
Restauratie van de ventjager in 2006. Foto: RACM, Lelystad.
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roef, met oorspronkelijke verfresten, en de (waarschijnlijk vrijwel) complete en unieke inven-
taris, maken het schip zeer geschikt voor museale presentatie.
Uitgangspunt bij de restauratie was het wrak als wrak te behouden en geen nieuwe onder-

delen toe te voegen. In 2004 is uitgebreide bemonstering voor dendrochronologisch onder-
zoek uitgevoerd. Voor zover mogelijk, zijn deze monsters na onderzoek teruggeplaatst en is
de opgelopen schade hersteld.

Het verfraaien van de metalen ondersteuningen
De ervaring uit het verleden met de gecontroleerde droging van de 17de eeuwse koopvaarder
E 81 en de beurtvaarder B 71 hadden aangetoond dat niet alleen intensieve ondersteuning
noodzakelijk was, maar ook dat het onderlinge verband tussen constructiedelen tijdens het
droogproces gehandhaafd dienden te worden. Dit resulteerde in een enorme hoeveelheid draa-
deinden en stalen bouten, welke via bestaande pengaten of nieuw geboorde gaten de ijzeren
steunbanden fixeerden. Ongeveer tweederde van het ijzer bleek echter na droging geen func-
tie meer te hebben. Omdat het wrak thans vormvast is, zijn de meeste bevestigingen vervan-
gen door houten pennen, die met een vullende polyurethaanlijm (Frencken konstruktielijm
expresse) bevestigd zijn. De (zichtbare) kopse kanten zijn afgedopt met dopjes van het origi-
nele hout. Op plaatsen waar de oorspronkelijke pennen te verrot of verdwenen waren, en het
nodig was voor een stabiele constructie, zijn nieuwe pennen van essenhout aangebracht.
Het overmaatse ijzerwerk is teruggebracht tot binnen de lijnen van het wrak. Waar de

scheepshuid ondersteund wordt door de ijzeren banden, zijn de huidgangen met gegalvani-
seerde draadeinden aan het schip bevestigd. De nieuwe moeren en sluitplaten zijn met bruine
verf gecamoufleerd. De reeds geroeste delen van het frame zijn behandeld met een roestom-
vormer (Marine Coatings HRC-01 PS), wat een matglanzend zwart uiterlijk geeft en de roest-
vorming stopt.

Reiniging en stabilisering van het oppervlak
Door de besproeiing met PEG, trok het houtoppervlak vuil en vocht aan. Dit resulteerde in een
grijze, wat plakkerige stoflaag op het wrak. Deze laag is met water en een zachte borstel ver-
wijderd. Als experiment, was op een klein deel van de huid reeds rond 1995 wasbeits aange-
bracht en zijn een paar naden met rubber afgedicht. Om het oppervlak ongevoelig te maken
voor vervuiling is er voor gekozen om deze wasbeits (Frenken classicline wasbeits, kleur mid-
deneiken) aan te brengen. Een voordeel bij deze behandeling was, dat door deze wateroplos-
sende beits, geen reactie met de PEG te verwachten viel en het brosse oppervlak verstevigd
werd. De verfresten in de roef zijn hierbij ontzien en gefixeerd met blanke acrylaat lak
(Rambo panserlak, blank zijdeglans). Verder werd besloten de naden van het wrak niet af te
dichten met rubber, om de authenticiteit niet aan te tasten.

Het voorschip
In het voorschip is de afgebroken bovenkant van de voorsteven in positie teruggebracht en
gefixeerd met twee in de lengte geplaatste draadeinden, die in het hout zijn weggewerkt. De
delen aan de hoogste kant van het wrak – en zeker de bovenkant van de voorsteven – hadden
nog maar weinig constructieve sterkte. Bij deze constructiedelen is een concessie gedaan,
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door een behandeling met een zeer dunne oplosmiddelvrije epoxy-impregneer (Nederlandse
Kunststoffen Chemie, impregneer OMV-E), om de broze droge delen weer sterkte te geven.
Aan bakboord zijn nog drie, los aangetroffen, oplangers teruggeplaatst. Van de inrichting van het
voorschip zijn een vermoedelijke kooi en de bodem van de voorpiek teruggeplaatst. Van een
groot aantal beschottingsdelen kon de oorspronkelijke locatie niet bepaald worden. Deze beho-
ren waarschijnlijk bij de kooi, die een (vrijwel) afgesloten ruimte binnen het voorschip vormde.

Het dek en de troggen
Het dek – dat tijdens het droogproces ondersteunt werd door een zware steunbalk – is thans
opgehangen aan een stalen profiel. Dit wordt ondersteund door een staander, die weggewerkt
is in de scheidingswand. De dekbalken – die nu optisch maar aan één zijde ondersteund wor-
den – lijken daardoor nu vrij in de ruimte te zweven, zodat het zicht op de onderzijde van het
dek vrij is. Op het dek zijn de omlijstingen van de dekluiken en een ring rond een lichtdoor-
laat teruggeplaatst.
De buntrog was bij de ontdekking door de kraan zwaar beschadigd. Door de losse delen aan

de binnenzijde met ijzeren strips te verbinden, wordt het geheel op zijn plaats gehouden. De
dikke horizontale delen van de bundeken hebben tijdens het sproeien aan de bovenzijde meer
PEG opgenomen, dan aan de onderzijde. Dit resulteerde in een grotere krimp van de onder-
zijde en daardoor kromtrekking. Een exacte aansluiting van het tussenschot van de roef was
daardoor niet meer goed mogelijk. Door de onderzijde op een aantal plaatsen in te zagen zijn
deze delen weer in vorm gedwongen.

Het roer
De vingerlingen en bevestigingsstrips van het roer waren zeer sterk gecorrodeerd. De beste
delen zijn na behandeling met epoxyhars teruggeplaatst. Om de samenhang van roer en schip
toch te laten zien, zijn van de originelen afgietsels ter aanvulling gemaakt.

Het terugplaatsen van de betimmering van de roef
Tijdens de berging is de betimmering van de
roef verwijderd en apart geconserveerd. Het
betrof scheidingswandjes van de roef en de
achterpiek, drie zitbankjes, de vloer en de
schouw met de gietijzeren haardplaat. Het
terugplaatsen van alle onderdelen in de oor-
spronkelijke positie heeft nieuwe inzichten
opgeleverd over de indeling van het schip. Er
was bij een reconstructie op papier van uitge-
gaan, dat de kastenwand aan bakboord – die
de roef van het middendek scheidt – symme-
trie vertoonde met de kastenwand aan stuur-
boordzijde. Aan stuurboord bleek zich echter
een doorgang te bevinden, naar een kleine
ruimte die mogelijk als kooi kan hebben
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Figuur 6.2.
De gerestaureerde roef van de ventjager met zit-
bankjes, schouw en haardplaat.
Foto: RACM, Lelystad.
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gediend. Tijdens de reconstructie bleek er ook nog een klein afsluitbaar kastje boven in het
kastenwandje te zitten.
In het schot tussen de achterpiek en de roef werd in een eerdere reconstructie een doorgang

verondersteld. Op basis van corresponderende spijkergaatjes en spijkerresten in het originele
materiaal is een compleet wandje teruggevonden met traptreden naar het dekluik. Om doorzicht
te houden op het watervat, is het wandje in de lengterichting van het schip – dat de kooi scheidt
van het dek aan bakboord – niet helemaal teruggeplaatst, hoewel het nog compleet was.
De ruimte tussen het dek en de bundeken is door krimp ongeveer 2 cm lager geworden. De

schotten, die op de bundeken staan, zijn daarom iets ingekort om deze passend te maken. Voor
de reconstructie van de schouw zijn de oorspronkelijke bevestigingspunten en spijkergaten op
ware grootte overgenomen op transparante tekenfolie. Op basis daarvan, is een dragende mal
gemaakt van dunne stalen strips, waarop de onderdelen zijn vastgemaakt. Het geheel is pas na
de overbrenging van het schip naar het NLE in het wrak geplaatst, samen met de kleinere
onderdelen van de kastenwand en de pompkoker.

De verplaatsing van het schip naar het NLE
De drie `moten’ van het schip zijn tijdens het droogproces op frames van stalen profielen
geplaatst. Alle drie de delen zijn afzonderlijk op diepladers naar het NLE getransporteerd.
Onder deze delen bevinden zich lagers, waarop deze kunnen rijden in een U-profiel. Door
middel van vulplaatjes onder de lagers kon het wrak ook in verticale richting uitgelijnd worden.

De opstelling in het NLE
Bij het NLE is het wrak geplaatst achterin de centrale hal, met de open zijde naar de ingang
gericht. Rond het frame is een gegalvaniseerde stalen bak gemaakt, waarin de verlichting is
opgenomen. Op de bovenkant van de rand van de stalen bak zijn informatiepanelen geplaatst.
Het onderliggende frame is afgedekt met een 30 cm dikke laag grof grind, welke tot de kiel
reikt. Dwars op het schip staat een vitrine waarin een deel van de inventaris is opgenomen,
zodat men deze in detail kan bekijken.
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Figuur 6.3.
Opstelling van de gerestaureerde ventjager in het Nieuw Land Erfgoedcentrum. Foto: RACM, Lelystad.
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Gebruikte bronnen
K. Vlierman & ‘3.2.Plaatsing ventjager, eerste fase restauratie’ in: Jaarverslag
J van der Zee 1987, Onderafdeling Scheepsarcheologie, 52-58.

Tevens is gebruik gemaakt van het originele opgravings dossier.
Aanwezig in de bibliotheek van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten, locatie Lelystad.

Lijst van gebruikte termen
Cursieve omschrijvingen, voorzien van een asterisk, worden elders in deze lijst verklaard.

Achterpiek Het achterste deel van het schip tussen de achterste scheidings-
wand* en de achtersteven*.

Achtersteven Zie steven*.
Bakboord De linkerzijde van het schip, wanneer men naar voren kijkt.
Beschotting Dwarsscheeps schot, uit één of meerdere zware planken

bestaand.
(Binnen)betimmering Alle vaste onderdelen, die onderdeel uitmaken van de roef*,

zoals In het geval van de ventjager* de kast- en scheidings-
wanden*, de schouw* en de zitbanken.

Bun Een door bunschotten van de rest van de romp van vissers-
schepen afgescheiden en met water gevulde ruimte, waarin de
gevangen vis levend getransporteerd kon worden.

Bundek(en) Een zwaar dek*(deel), de bovenkant van de bun* afsluitend.
Buntrog Kistvormige opbouw boven de bundeken*, waardoor de gevan-

gen vis in de bun* gestort wordt, of uit de bun geschept wordt.
Dek Een op dekbalken* rustend plankier, die het ruim (holte) of

bun* van een schip afsluit.
Dekbalk Een ondersteunende dwarsbalk onder het dek*.
Dendrochronologisch Wetenschappelijke methode, waarbij (oud) hout met behulp van
onderzoek jaarringpatronen gedateerd kan worden.

Gecontroleerde droging In het geval van de ventjager*, een conserveringsmethode,
waarbij het scheepshout zeer langzaam en onder gecontroleerde,
klimatologische omstandigheden gedroogd wordt. Een voor-
waarde daarbij is, dat het hout nog van relatief goede kwaliteit
is (nog voldoende cellulose bevat).

Haardplaat In het geval van de ventjager*, een rechthoekige, gietijzeren
plaat, die de achterliggende scheidingswand* tegen het haard-
vuur beschermd.

Inventaris Alle in het scheepswrak aangetroffen en niet constructiegebon-
den voorwerpen.

Kooi Slaapplaats op een schip, in de vorm van een hangmat, bed of
afgesloten slaapruimte.

Kopse kant De dwarse doorsnede van het uiteinde van een houten (construc-
tie)deel.

Oplanger Staand, hoog geplaatst onderdeel van een spant*.
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PEG Polyethyleenglycol: een wasachtig conserveringsmiddel voor
archeologisch hout, dat de lege houtcelwanden opvult.

Pengaten Voorgeboorde gaten, ten behoeve van de plaatsing van (houten)
pennen*.

Pen Houten nagel voor de verbinding tussen houten scheepsdelen.
Pompkoker In het geval van de ventjager*, een ronde koker van een uit-

geholde boomstam, waar doorheen water uit het onderschip
opgepompt wordt.

Roef Overdekte woonruimte aan boord van een schip.
Roer Tegen de achtersteven*balk bevestigde en beweegbare verticale

plank, of samenstelsel van planken, ter sturing van schepen.
Roerpen Met behulp van ijzeren banden aan de voorzijde van het roer*

bevestigde zware metalen pennen, waarmee het roer in de vin-
gerlingen* aan de achtersteven* is opgehangen.

Scheepshuid De uit planken samengestelde buitenzijde van de scheepsromp.
Scheidingswand Een interne, verticale wand.
Schouw In het geval van de ventjager*, de houten ombouwing van de

haardplaats, bestaande uit een rookkap met door het dek steken-
de schoorsteen, rustend op twee verticale pilasters, waartussen
de gietijzeren haardplaat stond.

Spant Een dwarsverbinding binnen de scheepshuid*, die mede het
geraamte daarvan vormt. Een spant bestaat meestal uit meerdere
delen, zoals oplangers*.

Steven Het opgaande voor- of achterdeel aan beide einden van het
schip, waartegen de beplanking van de scheepshuid* sluit.

Stuurboord De rechterzijde van het schip, wanneer men naar voren kijkt.
Trog Zie buntrog*.
Tussenschot Een interne, verticale scheidingswand*.
Ventjager Een ventjager is een relatief scherp gebouwd schip met grote

bunnen*, die de vis vanaf de vissers(vloot) snel naar de vaste
wal bracht ter verkoop. De samengestelde benaming vent-jager,
berust dan ook op het snelle transport, het jagen, en de verkoop
van de vis, het venten*.

Vingerling Metalen beslag van het roer, bestaand uit een (verticaal) oog
met twee banden die aan de achtersteven* of achterzijde van het
schip worden vastgemaakt. In het oog valt de roerpen* van het
roer*.

Voorpiek Het voorste deel van het schip, tussen de voorste scheidings-
wand* en de voorsteven*.

Voorschip In het geval van de ventjager* het deel voor de mast.
Voorsteven Zie steven*.
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7 Visualisatie van scheepswrakken
SEGER VAN DEN BRENK

De Nederlandse wateren liggen bezaaid met scheepswrakken, waarvan een een groot aantal
van historische waarde zijn. De traditionele manier van onderzoek aan deze scheepswrakken
bestaat uit duikonderzoek. Het zicht in de meeste Nederlandse wateren is echter zeer beperkt,
met name in de binnenwateren zoals IJsselmeergebied en rivieren. Op de Noordzee is het zicht
beter, maar hier worden de onderzoeksmogelijkheden vooral dicht onder de kust beperkt door
sterke stroming en getijde.

Een goed hulpmiddel bij opsporing van- en onderzoek naar scheepswrakken zijn geofysische
meettechnieken zoals side scan sonar en multibeam. Met name multibeamsystemen worden
steeds vaker ingezet als ‘akoestisch’ oog.
Een multibeamsysteem is feitelijk niets anders dan een bundeling van meerdere diepteme-

ters, waarmee met hoge nauwkeurigheid en resolutie een 3D beeld gemaakt kan worden van
de waterbodem en de zich daar bevindende objecten. De hoeveelheid data die hiermee verza-
meld wordt is enorm; in de hoogste resolutie worden bijna tienduizend metingen per seconde
verzameld. Ter illustratie: om op deze manier een scheepswrak van 20 bij 5 meter op een diep-
te van 5 meter met een resolutie van 10cm in kaart te brengen kost slechts enkele minuten
opnametijd maar levert wel miljoenen metingen op die moeten worden verwerkt. Dankzij de
snelle ontwikkeling in computers is het pas sinds enkele jaren mogelijk om dit soort gegevens
met deze hoge resolutie te verwerken en te presenteren.

Het resultaat van een multibeamopname bestaat in principe uit een puntenwolk; puntlocaties
met een x,y en z positie. Met behulp van computersoftware kan dit gemodelleerd worden
zodat er een herkenbaar beeld ontstaat. Als er een model van gemaakt is, kan het ook van alle
kanten worden bekeken; van boven of van opzij..

Naast visualisatie kan
multibeam ook gebruikt
worden om verande-
ringen vast te leggen.
Indien er op verschil-
lende tijdstippen
multibeamopnamen
gemaakt zijn, kunnen
de computermodellen
vergeleken worden.
Een voorbeeld hier-

van is een monito-
ringsprogramma op de
Waddenzee. Ten zuid-
oosten van Oudeschild
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Figuur 7.1.
Puntenwolk en kleurenmodel.
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op Texel ligt de ondiepte Burgzand.
Op deze zandbank liggen een aantal
belangrijke historische scheepswrak-
ken. Een van deze wrakken heeft de
naam Burgzand 10 Noord gekregen
en wordt al sinds 2002 jaarlijks
gemonitoord met multibeam. Uit ver-
gelijking van de gegevens over meer-
dere jaren blijkt dat de omgeving van
het wrak snel verdiept, en ondanks
het feit dat het wrak met matten ter
bescherming bedekt is, komt het
steeds meer bloot te liggen en is dus
steeds meer aan erosie onderhevig.

De conclusie is dat multibeam uit-
stekend geschikt is voor:
- Visualisatie van objecten op de
waterbodem
- Monitoren van objecten en omge-
ving (erosie/sedimentatie).
Daarnaast is de opname van multi-
beamgegevens snel en relatief goed-
koop.

76 Seger van den Brenk

Figuur 7.2.
Voorbeeld van een multibeamopname in de Maas: een
recente BMW naast een historisch landingsvaartuig uit 1944.

Figuur 7.3.
Multibeamopnamen 2002-2006
rondom wrak BZN10.

Glavi opmaak2:Glavi opmX layout 15-05-2008 09:34  Pagina 76



8 Het Maritieme Cultuurlandschap,
thema voor het 11e Glavimans symposion

REINDER REINDERS

Maritiem archeologen zijn actief op de bodem van de zee, in de kustzone en langs de binnen-
wateren. Zij bestuderen het cultureel erfgoed dat verband houdt met transport over water,
visserij en daarmee samenhangende activiteiten. Het onderzoek richt zich niet alleen op de
technische aspecten van het schip met zijn uitrusting, inventaris en lading, maar ook op het
maritieme landschap, de maritieme infrastructuur (waterwegen, havens, werven), de sociale
structuur van maritieme samenlevingen aan boord van schepen en op het land en op de sym-
bolische betekenis van schip en scheepsonderdelen, om enige aspecten te noemen.

In de 20ste eeuw was de maritieme archeologie sterk gericht op het onderzoek van scheeps-
resten; niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dit is gemakkelijk te verklaren
omdat binnen de archeologie het schip het meest complexe artefact is; de bestudering van de
technische aspecten van het schip vraagt specifieke kennis en vergt veel tijd. Dankzij het grote
aantal vondsten van scheepswrakken in Flevoland kon in Nederland een goede expertise wor-
den opgebouwd door de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders (RIJP). Aanvankelijk opereerde deze onderzoeksgroep in Ketelhaven
enigszins geïsoleerd, maar later ontstond samenwerking met universitaire instituten (onder
andere van Texas A&M University) wat voor de ontwikkeling van het onderzoek bevorderlijk
was en heeft geleid tot een reeks publicaties in de serie Flevoberichten van de RIJP.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide in Nederland de belangstelling voor de
scheepsbouwkundige aspecten van de opgegraven schepen, voor het onderzoek van scheeps-
inventarissen en -ladingen en voor natuurwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de
samenstelling van breeuwsel en de datering en herkomstbepaling van scheepshout. Daarnaast
kwam het onderzoek van scheepswerven, havencomplexen en waterlopen op gang, wat een
verbreding van het vakgebied betekende. Ook de bescherming van scheepsresten kreeg aan-
dacht, zowel in de IJsselmeerpolders als in de kustwateren. De opkomst van een onderzoeks-
groep voor de onderwaterarcheologie in Alphen aan de Rijn, een onderdeel van het toenmalige
Ministerie van WVC, heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Samenvoeging van de onderzoeksgroepen in Ketelhaven en Alphen aan de Rijn leidde tot
de instelling van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA),
dat sinds 2006 voortgaat onder de naam RACM Lelystad (Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumentenzorg). We wachten in spanning af hoe de maritieme poot
van de vroegere Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek zich verder ontwikkelt.
Het is nu al duidelijk dat samenwerking tussen de verschillende instanties die zich op het
maritieme vlak bewegen noodzakelijk is en perspectief biedt voor de toekomst. Dat bleek tij-
dens de zomer van 2007 bij de verkenning van een middeleeuws schip in de Noordoostpolder.
Medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), RACM Lelystad en het
Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) te Lelystad participeerden in het onderzoek, evenals stu-
denten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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De groep maritieme archeologen is altijd betrekkelijk klein geweest, mede omdat nationaal
en internationaal de universitaire aandacht voor deze discipline op een laag pitje stond,
ondanks inleidende colleges maritieme archeologie die in Leiden, Amsterdam en Groningen
werden gegeven. Mogelijk brengt de instelling van masterstudies maritieme archeologie –
Southampton, Esbjerg, Trondheim en binnenkort Groningen – daarin verandering.

Internationaal bestonden sinds 1976 goede contacten op het gebied van de maritieme
archeologie. De bijeenkomsten van het International Symposium on Boat and Ship
Archaeology (ISBSA) hadden een vaste plaats op de kalender en boden uitstekende moge-
lijkheden tot contact en de uitwisseling van ideeën. Toch is de ISBSA nog steeds sterk gericht
op ‘boat and ship’, zoals tijdens een discussie in Roskilde in 2003 bleek. Uit de Glavimans-
bundels die tot nu toe zijn verschenen blijkt dat de Glavimans-symposia een iets gevariëerder
karakter hebben, maar ze zijn bescheidener van opzet en ze misten bovendien een tijd lang de
gewenste regelmaat.

Voor het volgend
Glavimans-symposion
in 2008 is als thema het
‘Maritieme Cultuur-
landschap’ gekozen. Het
sluit aan bij de algeme-
ne belangstelling onder
archeologen voor het
cultuurlandschap, die
ook tot uitdrukking
komt in de naam van de
nieuwe Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuur-
landschap enMonumen-
tenzorg (RACM).
Tegenwoordig is het
begrip maritiem cul-
tuurlandschap gemeen-
goed, maar pas in 1992
kreeg het concept inter-
nationaal bekendheid
dank zij een artikel in de
International Journal of
Nautical Archaeology.
Onder maritime cultur-
al landscape verstaat
Westerdahl het volgen-
de: It comprises the
whole network of sai-
ling routes, old as well
as new, with ports and
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Figuur 8.1.
Nederland omstreeks 800 n.C. De Nederlandse kust kent geen beschutte
ankerplaatsen; vroege handelsplaatsen ontstaan langs rivieren in het
binnenland (1. Zand; 2. Veen; 3. Klei; 4. Rivierafzettingen).
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harbours along the coast, and its related constructions and remains of human activity, under-
water as well as terrestrial (Westerdahl 1992, 6).

Westerdahl gebruikte de term overigens al eerder, onder andere in zijn boek over Norrland
(Westerdahl 1989), een gebied in Noord-Zweden waar hij een archeologische survey had uit-
gevoerd. Noord-Zweden kent een lange kustlijn met beschutte ankerplaatsen en havens en
transport naar het achterland over rivieren met een groot verval, waar men op sommige plaat-
sen goederen en boten over land moest dragen. De kustlijn is nauwelijks veranderd, alleen lig-
gen de resten van maritieme activiteiten uit het verleden landinwaarts, vanwege de stijging
van het land. Uiteraard is de situatie in Nederland daarmee niet vergelijkbaar. De Nederlandse
kust kent weinig beschutte ankerplaatsen en de meeste havens liggen ver landinwaarts. In ver-
gelijking met Zweden is de Nederlandse kustlijn in de loop der tijd drastisch veranderd als
gevolg van invallen van de zee. De figuren 8.1. en 8.2. laten de veranderingen zien die tijdens
de middeleeuwen plaats-
vonden en grote invloed
hadden op het maritie-
me landschap.

In feite bestaat er een
grote verscheidenheid
aan maritieme cultuur-
landschappen, ieder
met een geheel eigen
karakter. Het wadden-
landschap langs de
noordkust van Fries-
land, met de vissersdor-
pen Paesens en Modder-
gat, is niet vergelijkbaar
met het rivierenland-
schap van Oost-Over-
ijssel, waar zompen
zorgden voor het trans-
port over beken en rivie-
ren, van Twenthe naar
de grote steden in het
westen van de provincie.
‘Varen waar geen water
is’ geeft een beeld van
dit maritieme cultuur-
landschap nog voordat
de term in zwang was
(Schutten 1982).

Westerdahl heeft het
concept nader uitge-
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Figuur 8.2.
Nederland omstreeks 1250. Door het ontstaan van het Marsdiep en invallen
van de zee wordt het veengebied in het centrum en het zuidwesten van
Nederland opgeruimd; langs de kust van de Zuiderzee en in het mondings-
gebied van Rijn, Maas en Schelde ontstaan havenplaatsen die zich op
verschillende wijze zullen ontwikkelen.
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werkt, waarbij hij binnen het maritieme cultuurlandschap economic, resource, transport,
power, cognitive en recreational landscapes onderscheidde. In een later artikel schenkt hij
aandacht aan transportzones die volgens hem bepalend zijn voor de constructie en vaareigen-
schappen van schepen (Westerdahl 1995). Overslagplaatsen tussen transportzones nemen in
zijn betoog een belangrijke plaats in, zoals blijkt uit het congres over de Significance of
Portages dat hij in 2004 organiseerde (Westerdahl 2006). Portages zijn de plaatsen waar niet
alleen goederen, maar soms ook boot en schip tussen twee waterwegen over land werden ver-
voerd, bijvoorbeeld ter plaatse van een waterval, waterscheiding of landengte. Bekende voor-
beelden zijn de isthmus van Korinthe en de landengte tussen Hollingstadt en Haithabu, waar
men de ongemakken van landtransport verkoos boven de lange en gevaarlijke tocht rond
Peloponnesos of Jutland.

Vele Scandinavische talen kennen woorden voor dergelijke overslagplaatsen, zoals eid, ed
en drag, die in plaatsnamen zijn terug te vinden. Men legde er landingsplaatsen en verster-
kingen aan; daarnaast waren het ook ontmoetingsplaatsen, waar men winkels en uitspanningen
bouwde. In het Nederlands gebruikt men het woord
overtoom, de plaats waar schepen over een dam van
het ene vaarwater naar het andere werden getrokken,
zoals bij de Overtoom in Amsterdam en de
Reguliersdam in Zoetermeer (Reguliersdam 1997).
Hoewel over dit verschijnsel weinig literatuur bestaat,
werd het woord overtoom onsmet de paplepel ingegoten:

De publicaties van Westerdahl hebben geleid tot veel discussie en ook kritiek. Desondanks
biedt het concept van het maritieme cultuurlandschap een goed kader om de uiteenlopende
aspecten van de maritieme archeologie een plaats te geven en in onderling verband te bestu-
deren. Deze benaderingswijze vraagt om een ‘kijk op het vakgebied vanaf het water’, wat
voor de vele landrotten in de archeologie niet vanzelfsprekend is.
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Schuitje varen, theetje drinken,
Varen we naar de Overtoom,
Drinken zoete melk met room,
Zoete melk met brokken,
Kindertjes mogen niet jokken.
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