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Referaat 

Scheepsarcheologie : prioriteiten en lopend onderzoek: inleidingen gehouden tijdens de Glavi
mans symposia in 1986 en 19881 red. Reinder Reinders en Rob Oosting ; Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland . - Lelystad: RWS, FL, 1990. - 160 p. : fig. ; 30 
cm. - (Flevobericht ; 322). 
Lit. opg. - ISBN 90-369-1076-5 

In 1986 en 1988 zijn bijeenkomsten georganiseerd over scheepsarcheologisch onderzoek in Ne
derland: respectievelijk het tweede - en derde Glavimans symposion. Tot de deelnemers behoar
den archeologen, historici en scheepsbouwkundigen. 

De inleidingen die in deze bundel zijn bijeengebracht, hadden betrekking op de volgende onder
werpen : prioriteiten in de scheepsarcheologie en lopend onderzoek. 
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Inleiding 

Het eerste Glavimans symposion werd op vrijdag 9 november 1985 gehouden in het kader van 
de wetenschappelijke bijeenkomsten bij de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad. 
Sinds 1 januari 1989 is deze Rijksdienst geïntegreerd in de Directie Flevoland van Rijkswa
terstaat. 

De inleidingen van de eerste bijeenkomst zijn gebundeld onder de titel "Raakvlakken tussen 
scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde", De uitgave verscheen 
als nummer 280 in de reeks Flevoberichten. 

De belangstelling voor de bijeenkomst was zodanig dat werd besloten om met de organisatie 
voort te gaan. De volgende symposia vonden plaats op woensdag 17 december 1986 en woens
dag 16 maart 1988. Op beide dagen vormden inleidingen over lopend onderzoek de hoofdmoot 
van het programma. Daarnaast is op de bijeenkomst in 1988 aandacht geschonken aan het on
derwerp " Prioriteiten in de scheepsarcheologie". In het onderstaande overzicht wordt aangege
ven in welk jaar de inleidingen zijn gehouden. 

Prioriteiten: 
Van Holk (1988), Jessurun (1988) , Wevers (1986), Dessens (1988), Gawronski (1988) , Reinders 
(omgewerkte versie van een lezing voor de stichting Centrum Historische Instellingen, 1985), 
Trap (1988). 

Lopend onderzoek: 
Van Fucht (1988), De Weerd (1986) , Vos (1988), Hoeker (1986), Vlierman (1986), Kley (1988) , 
Maarleveld (1986), Van Holk (1986), Keweloh (1988) , Stikker (1988), Stassen (1986), Adams & Ru
Ie (1986). 

In een aantal gevallen is de inleiding een eerste presentatie van het betreffende onderwerp en 
geen definitieve versie. Dit geldt met name voor de bijdragen van Dessens, De Weerd, Keweloh, 
en Adams & Rule, die inmiddels in uitgebreide vorm zijn verschenen. Aan het einde van de bun
del is een lijst met adressen van de auteurs opgenomen. 
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1. Scheepsarcheologie en maritieme cultuur 
André F.L. van Holk 

Inleiding 

In het onderstaande zal gepoogd worden om van uit een onderzoeksoptiek een aantal prioritei
ten in de scheepsarcheologie aan te geven. Om dan vervolgens op basis van een bepaalde op
vatting over richting en inhoud van het onderzoek te komen tot een beleidssuggestie. 

In de publicaties die zijn verschenen op het gebied van de scheepsarcheologie staat de 
constructie van schepen meestal centraal. Deze constructie is, hoe belangrijk ook, slechts één 
aspect van het onderzoek. Onderzoek dat uitsluitend daarop is gericht, roept het beeld op van 
een spookschip, dat onbemand en zonder herkomst en bestemming, in het luchtledige rond
vaart. 

Echter, de maritieme archeologie vormt een onderdeel van de historische archeologie en de ar
cheologie in het algemeen. Was het opgraven van structuren en artefacten vroeger nog een doel 
op zichzelf, tegenwoordig gaat het om het begrijpen van menselijk gedrag zoals dat zijn neerslag 
vindt in materiële cultuur. De mens staat immers centraal, zodat de archeologie en daarmee de 
maritieme archeologie behoren tot de menswetenschappen. 

Vanuit dit perspectief gezien lijkt de uitbreiding van onderzoek tot andere aspecten dan alleen 
constructie voor de hand te liggen. Zo zijn bijvoorbeeld leven, wonen en werken aan boord, de 
relaties van opvarenden met de vaste wal, of de functie van een schip in een wijder maatschap
pelijk, bijvoorbeeld economisch verband, belangrijke aspecten. Scheepsconstructies kunnen op 
hun beurt worden opgevat als onderdeel van, en krijgen betekenis in, het spanningsveld tussen 
traditie en innovatie. Kortom de onderzoeksresultaten zouden moeten worden ingebed in de wij
dere context van maritieme cultuur. Een samenwerking tussen de disciplines maritieme archeo
logie, geschiedenis en antropologie zou daartoe kunnen bijdragen. 

Enige theoretische overwegingen 

Recente theoretische ontwikkelingen binnen de archeologie (zie o.a. Hodder, 1986, 1987a, 1987b) 
en antropologie (zie o.a. Blok, 1976, 1977; Sahlins, 1987) maken een toenadering tot de geschie
denis mogelijk. Een telkens terugkerend probleem binnen de sociale wetenschappen is de di
chotomie die wordt aangenomen tussen structuur en gebeurtenis of systeem en proces. De 
oplossing van dit probleem is onder meer gelegen in de rol die wordt toegekend aan het individu 
als zelfstandige actor. 

Zeer beknopt weergegeven verloopt de redenatie dan als volgt. Mensen ordenen de wereld om 
zich heen in termen van culturele categorieën (dit zijn dan de structuren). Afhankelijk van de si
tuatie en persoonlijke geschiedenis vindt deze ordening door individuen op verschillende manie
ren plaats. Met name tijdens handelingen (gebeurtenissen) kan een herwaardering van culturele 
categorieën optreden. Met andere woorden er bestaat een wisselwerking tussen structuur en ge
beurtenis. Cultuur is daarmee de organisatie van de huidige situatie in termen van het verleden 
(Sahlins 1987, 155). Het aangeleerde gedrag wordt in praktische situaties als het ware telkens 
getoetst aan de empirie. Met deze historicerende benadering is afstand genomen van de nomo
thetische, op de natuurwetenschappen gerichte benadering van de werkelijkheid. De antropo
loog Anton Blok formuleert het aldus: "Feiten worden in hun onderling verband geplaatst en zo
doende verklaard, hetgeen niet wil zeggen dat deze verklaringen of interpretaties niet voor verbe
tering vatbaar zouden zijn .... 'Theorie' is niet meer iets dat aan de beschrijving is toegevoegd 
of er kan worden uitgelicht, maar iets dat verweven is met beschrijvingen waarin samenhangen 
tussen bepaalde feiten worden getoond" (Blok 1978, 149). 

De opvatting dat culturele elementen kunnen worden verklaard door middel van algemeen gel
dende, los van plaats en tijd staande, inter- culturele wetmatigheden is verlaten. Daarvoor in de 
plaats is een werkwijze gekomen die gebruikt maakt van - zoals Blok (1977) dat noemt - een ho
listisch, vergelijkend en ontwikkelingsperspectief. 
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Deze drie elementen spelen ook een rol in de opvattingen van Hodder (1986). Het benadrukken 
van "context" en "geschiedenis" door Hodder is te vergelijken met respectievelijk het holistisch 
en ontwikkelingsperspectief van Blok. 

In tegenstelling tot de nomothetische werkwijze krijgt het cultuurelement in beide laatst genoem
de opvattingen juist zijn betekenis door het wijdere verband waar het deel van uitmaakt en de 
historische context waar het een onderdeel van vormt. Wat betreft het vergelijkend perspectief 
kunnen we nogmaals Blok aanhalen: "Nauwkeurige en systematische vergelijking van verschijn
selen die we gewoonlijk met dezelfde term aanduiden werpt licht op elk individueel geval afzon
derlijk en draagt bij tot een beter inzicht in de structuur en ontwikkeling van die gevallen" (Blok 
1976, 46). 

Bij de vergelijking van structuren en veranderingsprocessen gaat het dus niet om de verschillen 
en overeenkomsten maar de familiegelijkenissen die die structuren en processen vertonen. De 
nomothetische werkwijze is niet vervangen door een ideografische noch is de vergelijking onder
geschi kt gemaakt aan generalisatie. 

Binnen de geschiedwetenschap is het niet zozeer de verandering in methode als wel de behan
delde thematiek, waarin een aansluiting met de archeologie kan worden gevonden. Van wat 
ouder datum is de aandacht binnen de geschiedenis voor het leven van alle dag, het gewone 
volk, het gezin en de ontwikkeling van mentaliteiten. Van recentere datum is de aandacht voor 
wonen in het verleden (zie onder andere Klep, et al., 1987; Wijsenbeek-Olthuis, 1987). Met be
hulp van schriftelijke bronnen, zoals boedelinventarissen, en iconografische bronnen wordt ge
probeerd een beeld te geven van de verschillende manieren waarop de mensen aan het wonen 
gestalte geven. Het zal duidelijk zijn dat materiële cultuur een centrale positie inneemt bij dit on
derzoek. Door de gevolgde holistische aanpak krijgen de verschillende facetten van materiële 
cultuur de aandacht. Te noemen zijn onder andere produktiewijze en consumptiepatronen, maar 
ook het statusaspect, bijvoorbeeld het pronken met bepaalde objecten. 

Uit bovenstaande moge blijken dat samenwerking tussen archeologie, geschiedenis en antropo
logie zeker tot de mogelijkheden behoort. Het meest belangrijk lijkt het mij dat de resultaten van 
studie van deze drie disciplines worden geïntegreerd, zonder dat nu een archeoloog hetzij antro
poloog hetzij historicus behoeft te worden. Een overzicht van de ontwikkelingen en mogelijkhe
den van de historische archeologie geven Carmiggelt en Hacquebord (in druk). 

Materiële cultuur en menselijk gedrag 

Wat is nu precies het verband tussen materiële cultuur en menselijk gedrag? Hodder (1986), één 
van de vertegenwoordigers van de benadering binnen de archeologie met sympathie voor de 
geschiedenis, heeft een aantal ideeën over deze relatie ontwikkeld. Deze relatie is complexer 
dan men zo op het eerste gezicht zou denken. Enerzijds ligt die complexiteit besloten in de aard 
van materiële cultuur zelf, anderzijds is ze het gevolg van de wisselwerking tussen mateiële cul
tuur en gedrag. Wat betreft de aard van materiële cultuur is onder meer de verandering van func
tie in de tijd en de symbolische kant van objecten van belang. 

Ter illustratie van de symbolische waarde van objecten wil ik het onderzoek noemen van enkele 
achttiende eeuwse huispercelen aan de Oostenburger Middenstraat te Amsterdam (Baart et al., 
1986, 105-106). Onder de inventarissen uit de beerputten bevonden zich onder andere thee en 
koffiekopjes. De keuze tussen thee en koffie en voor een bepaald type servies was voornamelijk 
een kwestie van prijs. Maar andere factoren speelden ook een rol: "Aan het einde van de zeven
tiende eeuw kwam bij dames uit de 'middle class' een nieuw sociaal gebruik op: de theebijeen
komsten. Mannen daarentegen gingen naar koffiehuizen. Door de overheid en werkgevers werd 
het thee en koffiedrinken als nutteloos afgedaan. Met name voor de lagere klassen zou het ge
bruik van thee en koffie niet goed zijn: aan dienstboden kon men beter de volksdrank bier schen
ken dan thee of koffie, dat zou het werk ten goede komen". 
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De problemen rond het langzaam maar zeker algemeen aanvaarden van thee en koffie maken 
duidelijk dat men aan vondsten van attributen als de noodzakelijke koppen en schotels een bij
zondere betekenis moet toekennen: ze speelden een rol bij het zelfbeeld van de verschillende 
bevolkingsgroepen en de twee sexen in het dagelijks leven. 

Een voorbeeld van de mogelijke functieverandering in de loop van de tijd van materiële cultuur 
geeft Ypma (1968, geciteerd naar Reinders et al., z.j., 29-31) in zijn dissertatie over de Zuiderzee
visserij. Zo toont hij aan dat het waterschip door de eeuwen heen verschillende functies heeft 
vervuld. In eerste instantie gebruikt voor het transport van verse vis, om vervolgens als vissers
schip dienst te doen en ten slotte als sleepschip om scheepskamelen over de ondiepte van Pam
pus te slepen. 

Een ander voorbeeld van functieverandering is het secundaire gebruik van materialen. Zo zijn 
op Smeerenburg, een zeventiende eeuwse nederzetting van walvisvaarders, randen van vilthoe
den tot schoenzolen en textiel resten tot verfkwasten verwerkt (Hacquebord 1984, 204, 212). 

De wisselwerking tussen materiële cultuur en menselijk gedrag heeft tot gevolg dat materiële 
cultuur niet eenvoudig de neerslag is van menselijk gedrag. Het gedrag wordt namelijk door ma
teriële cultuur beïnvloed. Ter illustratie van deze wisselwerking een voorbeeld. Gedacht kan wor
den aan de ruimtelijke indeling aan boord van een schip. De schipper heeft zijn onderkomen in 
het achteronder en roef, terwijl de schippersknecht in het vooronder bivakkeert, tussen gereed
schappen, touwwerk en verfvoorraden. De interpretatie van deze ruimtelijke scheiding door de 
desbetreffende personen zal op zijn beurt weer leiden tot en versterking van de hiërarchische 
structuur die er aan ten grondslag ligt. Dat deze situatie daadwerkelijk in de praktijk voorkwam, 
beschrijft Loomeijer (1987,115-116). In de jaren dertig van deze eeuw voer een zekere Evert Smid 
twee jaar als matroos op de koftjalk "Albatros". In die twee jaar is hij slechts twee keer in de roef 
geweest en wel aan het eind van het jaar bij het afrekenen. 

Hodder (1986, 12) beweert dan ook dat er geen direct verband bestaat tussen materiële cultuur 
en gedrag. Elk individu interpreteert materiële cultuur. Deze interpretatie kan verschillen per cul
tuur en in de loop van de tijd veranderen . Het individu kent een bepaalde betekenis toe aan mate
riële cultuur binnen een cultuur-historische context. Dit betekent dat eerst die cultuur-historische 
context moet worden gereconstrueerd alvorens we het menselijk handelen kunnen begrijpen uit 
materiële cultuur. 

Op basis van archeologisch materiaal alleen kan soms een deel van de cultuur-historische con
text worden achterhaald. Een voorbeeld hiervan is de studie van Reinders (1985, 81 , 89-95) van 
het vondstcomplex van het vrachtschip "Lutina", dat is vergaan in 1888. Door artefacten nu eens 
niet in te delen naar materiaalsoort maar naar functie, wordt onderlinge vergelijking van schepen 
mogelijk en ontstaat een beeld van het leven aan boord. Uit de constructie van het schip, de la
ding en enkele objecten aan boord kon een mogelijke herkomst en route van het schip worden 
afgeleid. De omvang van de inventaris wees op permanente bewoning, terwijl persoonlijke bezit
tingen aangaven dat het ging om twee mannen, mogelijk een schipper met knecht. Door de pre
cieze datering, kon een nader onderzoek naar kranteberichten de volgende vermelding opleve
ren: "Dinsdag 20 november 1888 is het vaartuig "Lutina" met schipper Jan Kisjes, 68 jaar oud 
en maat Reinder Tulp, 62 jaar oud, vergaan. Het vaartuig was geladen met schelpen en bakste
nen en op weg van Brielle naar Zwartsluis". 

Voorwaarde voor dit soort onderzoek is natuurlijk een compleet schip, met complete uitrusting 
en inventaris. Op basis van archeologische gegevens kunnen we dus iets zeggen over de cultu
rele en historische context waarin menselijk gedrag zich afspeelt. Etnografische en historische 
bronnen bevatten echter meer informatie over die cultuurhistorische context. 

Maritieme archeologie, maritieme antropologie en zeegeschiedenis 

Met een aantal voorbeelden wil ik het belang aangeven van de maritieme antropologie en de 
geschiedenis voor de scheepsarcheologie. De Zweedse antropoloog Hasslöf (1963, 1966, 1972) 
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heeft zich uitgebreid bezig gehouden met het verzamelen van twintigste eeuws ethnografisch 
materiaal. Hij bezocht scheepswerven en praatte met scheepsbouwers en schippers. Eén van 
zijn belangrijkste observaties is geweest dat er twee fundamenteel van elkaar verschillende vor
men van scheepsbouw bestaan: 'shell-first' en 'skeleton first'. Beide bouwwijzen behoren tot een 
verschillend milieu, met verschillende tradities, concepten, methoden en constructiewijze. 
Hasslöf toont aan dat de onbekendheid met de 'shell-first' context waarin de Viking schepen zijn 
gebouwd, leidde tot een volledig verkeerde interpretatie van hun bouwwijze. 

Etnografische inventarisaties kunnen onder andere ook meer licht werpen op het begrip 
scheepstype. In hoeverre worden verschillende soorten schepen door de mensen zelf ook als 
verschillende typen bestempeld? Onderzocht kan worden wat de aard van de variatiebreedte 
van een type is, in hoeverre verschillen bijvoorbeeld dezelfde soort schepen, gebouwd door ver
schillende scheepsbouwers? Uit de vergelijking van enkele scheepsvondsten in de IJsselmeer
polders met elders gevonden schepen bleek dat een aantal verschillende constructies in telkens 
wisselende combinaties voorkwam. De identificatie van een duidelijk scheepstype leverde pro
blemen op. De genoemde ethnografische inventarisaties kunnen de onderzoeker erop attende
ren dat gegeven een bepaalde rompvorm en afmetingen van een schip, verschillen in construc
tie-details het gevolg kunnen zijn van de verschillende concepties van de individuele scheeps
bouwers. Verschillen in constructie hoeven dus niet per definitie te wijzen op verschillende typen. 

Het belang van de maritieme antropologie is verder gelegen in de nadruk die wordt gelegd op 
het plaatsen van culturele elementen in een wijder verband. Het kan dan duidelijk worden hoe 
schepen een onderdeel vormen van een maritiem-culturele setting. Een voorbeeld van zo een 
studie is van de hand van Prins (1969), over de schippers van Blokzijl. Aandacht wordt onder 
meer geschonken aan de verschillende routes en soorten lading van schepen, de maritieme 
maatschappij als sub-cultuur en verschillen in status verbonden met verschillende typen van 
handelsvaart. Een speciale tak van bedrijvigheid vormde de zogenaamde mattenvaart te Blok
zijl, met onder andere een geheel eigen kalender. Het nautisch jaar begon op Vrouwedag (2 fe
bruari), terwijl na de Biddag voor Gewas en Zeevaart op de tweede woensdag in maart, het mat
tenseizoen een aanvang nam, dat tot Pinksteren duurde. 

Op het eerste Glavimans symposion is Van der Doe (1987, 102-103) reeds uitgebreid ingegaan 
op de schriftelijke bronnen die door de maritiem historicus kunnen worden gebruikt. Daarom wil 
ik hier volstaan met het maken van enkele algemene opmerkingen over aard en karakter van 
die bronnen. Ten eerste begint pas vanaf de zeventiende eeuw de kwantiteit van schriftelijke 
bronnen toe te nemen . Ten tweede bestaat er onderscheid in kwantiteit en kwaliteit tussen bron
nen die betrekking hebben op bijvoorbeeld een semi-overheidsinstelling als de VOC en die aan
gaande de particuliere, minder georganiseerde handelsvaart en scheepsbouw. Een derde punt 
dat hiermee samenhangt en waar door Hasslöf (1972, 68-69) op is gewezen, betreft het beperkt 
blijven van geschreven bronnen tot bepaalde milieu's of 'tradition environments'. 

Vele werfbazen op met name kleinere werf jes zullen zelfs tot in de twintigste eeuw het lezen en 
schrijven niet of slechts ten dele hebben beheerst. Voorschriften en tekeningen ten aanzien van 
de scheepsbouw komen hiermee in een volledig ander daglicht te staan. Genoemd kan worden 
het onderzoek van een schip, gebouwd rond 1836, dat met een lading kolen is vergaan op de 
Maasvlakte (Adams en Van Holk, in druk). De discrepantie die op een aantal punten bleek te 
bestaan tussen de constructie van het schip en de voorschriften voor de scheepsbouw uit die 
periode, hoeft gezien het eerder genoemde geen verbazing te wekken. Behalve analfabetisme 
onder scheepsbouwers zullen concurrentie-overwegingen een drempel zijn geweest om gege
vens over constructies aan het papier toe te vertrouwen. 

In toenemende mate worden resultaten van scheepsarcheologisch onderzoek gekoppeld aan 
historische gegevens, zoals bij het Amsterdam project (Gawronski, 1986, en deze bundel). Een 
ander voorbeeld is de studie van Reinders (1981) over het uitdiepen van de haven van Amster
dam in de zeventiende eeuw. Twee scheepsvondsten in Flevoland, de een voorzien van het num
mer 33 en de andere van het jaartal 1664 en het wapen van Amsterdam, vormden de aanleiding 
tot het onderzoek. Archiefonderzoek maakte de plaatsing in historische en culturele context van 
beide schepen mogelijk. De stad Amsterdam had namelijk in toenemende mate te kampen met 
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aanslibbing als gevolg van haar geografische ligging. Dit proces werd versterkt door de aanleg 
van palenrijen ter bescherming van de haven. Door het inzetten van moddermolens werd gepro
beerd dit probleem het hoofd te bieden. Uitbreiding van de haven had een verdere toename in 
de aanslibbing tot gevolg, zodat werd besloten een onderzoek naar deze aanslibbing in te stel
len. Het bleek dat de produktiecapaciteit van de moddermolens onder andere afhankelijk was 
van het aantal ter beschikking staande moderschouwen. In 1664 krijgt de stadsschuitenmaker 
opdracht om een nieuwe serie modderschouwen te bouwen. Duidelijk wordt hoe beide modder
schouwen - onbetekenend als ze lijken - gezien moeten worden in het kader van een steeds ratio
neler wordend besluitvormingsproces. 

De mogelijkheden van een multi-disciplinaire aanpak, waarbij zowel archeologie, geschiedenis 
als antropologie zijn betrokken, zou ik willen schetsen aan de hand van het verschijnsel wonen 
aan boord. Allereerst zal er onderscheid moeten worden gemaakt tussen permanente en semi
permanente bewoning. Bij permanente bewoning kan bijvoorbeeld aan gezinsbewoning (fig. 1.1 .) 
worden gedacht, wat ons meteen brengt op het onderscheid tussen schepen waar door gezin
nen wordt gewoond, bestaande uit man, vrouwen kinderen en schepen waar de bemanning uit 
inderdaad alleen mannen bestaat. De vraag is dan of deze verschillen af te lezen zijn uit de mate
riële cultuur, in casu inventaris en uitrusting en ook hoe deze verschillen tot uitdrukking komen. 
Is de vondst van een strijkbout voldoende om aan gezinsbewoning te denken? Of heeft de komst 
van vrouwen aan boord ook invloed op de samenstelling en het uiterlijk van bijvoorbeeld servies
goed? 

Met name de gezinsbewoning is een aspect van de maritieme archeologie waar nog nauwelijks 
aandacht aan is besteed . Vanaf wanneer kunnen we rekening houden met gezinsbewoning en 
wat zijn de processen die er aan ten grondslag liggen? Mogelijk begint gezinsbewoning in het 
midden van de achttiende eeuw voor te komen, althans op de Zuiderzee (Van der Heide, 1963, 
509). Economische motieven om aan boord te gaan wonen, om daarmee een huishouden aan 
de wal uit te sparen, liggen voor de hand. Maar het is zeer wel mogelijk dat ook andere factoren 
hebben meegespeeld, zoals veranderde opvattingen over de rol van het gezin. Tot op de dag 
van vandaag is het in de binnenvaart gebruikelijk dat gezinnen aan boord wonen. 

Antropologisch onderzoek naar het wonen aan boord van deze schepen, kan licht werpen op 
wonen aan boord in het verleden. Zo blijkt uit een studie van 8teppat (1987, 212, 221) over de 
binnenvaart op de Weser dat de eerste families pas rond het midden van de negentiende eeuw 
aan boord verschijnen. Terwijl pas in de zestiger jaren van deze eeuw vrouwen als actief beman-

\ 

Fig. 1.1 . Gezinsbewoning aan boord. Foto: archief Frits Loomeijer. 
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ningslid mee gaan werken aan boord. In de Groninger binnen- en buitenvaart was dit daarente
gen al veel langer het geval. 

Wat betreft de ruimte om te wonen aan boord kan het door Loomeyer (1980, 127) genoemde "Ver
slag der Staatscommissie tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperij bedrijf 
verkeert", uit 1911, worden aangehaald . Er wordt een pittig oordeel geveld: "In een ruimte die 
op 't land zelfs voor woning van een mensch zou worden afgekeurd, leeft daar een hele familie, 
slaapt er, kookt er, vertoeft er met slecht weer heel den dag, moet er alle huishoudelijke bezighe
den verrichten." 

Het zou inderdaad interessant zijn de woonruimte aan boord van een schip te vergelijken met 
een ruimte in woningen op het land. Ook de vergelijking van inventarissen van schepen en hui
zen zou mogelijk iets over relatieve welvaartsniveaus kunnen zeggen. Bij deze onderl inge verge
lijking is voorzichtigheid geboden, daar er een fundamenteel verschil bestaat tussen een opge
graven scheepsinventaris en een huisinventaris. Van een schip dat is vergaan verkeren de arte
facten als het ware nog in actie, terwijl huisinventarissen meestal bestaan uit weggegooid mate
riaal uit beerputten. Wat dat betreft zullen boedelinventarissen en opgegraven scheepsinventa
rissen waarschijnlijk beter vergelijkbaar zijn . Afval zal juist aan boord van een schip grotendeels 
ontbreken. 

Uit de vergelijking van opgegraven scheepsinventarissen met inventarissen uit veilboeken van 
schepen kunnen conclusies over de aard en mate van volledigheid van beide bronnen worden 
getrokken. In zijn dissertatie over Smeerenburg wijst Hacquebord (1984, 16-17) hier reeds op. 

Conclusie 

Samenvattend zou ik willen wijzen op het belang van de integratie van maritieme archeologie, 
antropologie en geschiedenis en een daarmee samenhangende uitbreiding van onderzoek naar 
andere aspecten dan constructie alleen. 

Buiten beschouwing gelaten zijn de analyses van onder andere botanisch en zoölogisch mate
riaal. Het belang van deze analyses spreekt eigenlijk voor zich. 

De nadruk die in het voorgaande is gelegd op onderzoek als prioriteit in de scheepsarcheologie 
heeft ook consequenties voor een te volgen opgravingsbeleid. Mijns inziens is de taak van de 
archeoloog niet in eerste instantie het beheren van het cultureel erfgoed maar gaat het om bete
kenis te geven aan dat culturele erfgoed. Op basis van een wetenschappelijke vraagstelling en 
verkenningen van scheepsresten zou moeten worden besloten om een bepaald schip al dan niet 
op te graven (zie voor deze problematiek ook Gould (1983)). Dat deze opvatting op gespannen 
voet staat met het idee van de archeoloog als beheerder van monumenten zal duidelijk zijn. Wel
licht ten overvloede zij er hier nogmaals op gewezen dat de archeoloog als monumentenbeheer
der zich louter bezig houdt met het doen van noodonderzoek. In vele gevallen zal dit noodonder
zoek snel - en daarmee onnauwkeurig - verricht moeten worden . De vraag die in dit geval moet 
worden gesteld is of de archeoloog, die een site immers ook "vernielt", nieuwe informatie toe
voegt aan het reeds bestaande kennisareaal. In de praktijk zullen beheerstaak en onder
zoekstaak soms samenvallen. Een verschuiving in de nadruk van een beheerstaak naar een 
meer op onderzoek gericht beleid lijkt echter een noodzaak voor de verdere ontwikkeling van 
de maritieme archeologie. 
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2. Scheepsarcheologie en monumentenzorg 

J. Jessurun 

Op een wetenschappelijke bijeenkomst als deze horen onderzoekers te spreken en zou een 
plaatsvervangend Directeur-Generaal zijn mond moeten houden. Dat is een goed principe, maar 
toch heb ik gemeend er goed aan te doen daar van af te wijken en gehoor te geven aan de uitno
diging hier vandaag voor u op te treden . Ik heb daar een aantal redenen voor. Een gemakkelijk 
excuus is dat archeologisch onderzoek - en dus ook scheepsarcheologisch onderzoek - altijd 
verweven is met monumentenzorg, met alle bestuurlijke implicaties van dien. Een veel steekhou
dender reden is dat uw vak, de scheepsarcheologie, op het ogenblik juist ook op bestuurlijk ni
veau enorm in beweging is. Er zijn de afgelopen jaren prioriteiten gesteld, lijnen uitgestippeld 
en belangrijke beslissingen genomen. De uitbreiding van de zorg over het gebied onder water 
en de afronding van het Zuiderzeeproject brengen bestuurlijke en organisatorische ontwikkelin
gen met zich mee, waarvan de uitkomst nog niet te voorzien is, maar die wel bepalend zullen 
zijn voor de toekomst van de scheepsarcheologie en monumentenzorg. Met de nieuwe Monu
mentenwet in de hand zal moeten worden bepaald op welke manier de Overheid inhoud zal ge
ven aan haar verantwoordelijkheden en welke dienstonderdelen met de daaruit voortvloeiende 
taken zullen worden belast; en niet te vergeten hoe die dienstonderdelen daarop moeten worden 
toegerust. Het zijn ontwikkelingen die mij na aan het hart liggen en dat is dan ook de voor
naamste reden om in het kort een enkele ontwikkeling te schetsen en aan te geven waar vanuit 
de optiek van de Rijksoverheid de prioriteiten liggen. 

Het is op de dag af drie jaar geleden dat ik - en ik kan mij voorstellen een aantal uwer eveneens 
- in het Koninklijk Instituut van de Marine te Den Helder een rumoerig congres bijwoonde onder 
de titel "Verantwoord onder Water". Dit congres was geheel en al gewijd aan de problemen rond 
het archeologisch onderzoek van schepen en de overheidszorg voor archeologische vindplaat· 
sen onder water. In de voorafgaande jaren waren die problemen al duidelijk zichtbaar geworden 
en het was de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond, die het congres organiseerde, 
gelukt om belangstellenden en belanghebbenden van allerlei pluimage bijeen te brengen. Het 
was daardoor een uitermate boeiende, verhelderende en aangename dag, waar ik met heel veel 
genoegen op terug kijk. 

Als ik de drie jaar tussen 15 maart 1985 en 16 maart 1988 overzie, dan is er in die tussentijd 
opmerkelijk veel veranderd. Er is fel gediscussieerd, hard gewerkt en creatief naar oplossingen 
gezocht. Ik wil niet pretenderen dat de problemen nu uit de wereld zijn. Integendeel, we staan 
nog maar aan het begin, maar in korte tijd is er wel een aantal principiële knopen doorgehakt 
en zowel de discussies als het beleidsterrein zelf, zijn aanzienlijk beter gestructureerd. Belan· 
gengroepen hebben zich georganiseerd en hetzelfde geldt voor belangeloos geïnteresseerden. 
Ook het feit dat onderzoekers die actief bij de scheepsarcheologie zijn betrokken, nu inmiddels 
alweer voor de derde maal op het Glavimans symposion bijeen komen is een positief symptoom, 
de betrokkenheid van een relatief groot aantal studenten evenzeer. 

Hoewel de scheepsarcheologie anno 1985 de gemoederen enorm bezig hield (en dat ligt mijns 
inziens voor de hand in het waterland Nederland met zijn rijke maritieme verleden) en hoewel 
het maatschappelijk draagvlak voor juist deze tak van archeologisch onderzoek bijzonder groot 
lijkt te zijn , was de basis van de scheepsarcheologie, onderzoek zowel als monumentenzorg, nog 
bijzonder smal. Het onderzoek kan weliswaar bogen op een traditie die teruggaat tot 1822, maar 
steeds was het aantal onderzoekers, dat erbij betrokken was, gering. In constateer dat daar in 
hoog tempo verbetering in komt. 

In de Monumentenzorg was de situatie nog zorgwekkender. Inventarisatie van vindplaatsen 
onder water was nog maar net en heel provisorisch begonnen, terwijl toch al sinds jaar en dag 
vondsten van onder water te voorschijn waren gekomen. In de polders waren veertig jaar min 
of meer onafgebroken scheepsopgravingen uitgevoerd. Alleen in dat gebied was er zo'n tien jaar 
geëxperimenteerd met bescherming van vindplaatsen van schepen. Ten aanzien van vondsten 
onder water was er in 1985 nog discussie of de wetgever en de uitvoerende macht aan monu
menten onder water wel hetzelfde belang kon toekennen als aan monumenten op het land. Een 
verwarrend gegeven was bovendien dat in deze discussies de situatie ten aanzien van histori
sche Nederlandse schepen in buitenlandse wateren en de monumentenzorg binnen het Neder-
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lands territoir zelden van elkaar werden gescheiden. Ik wil het belang van vindplaatsen elders 
zeker niet ontkennen, maar de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Overheid is dáár princi
pieel een andere dan hier te lande. 
Om de zaken verder te brengen, lag de absolute prioriteit op het punt van regelgeving binnen
lands, direct gevolgd door het creëren van wat ik zal noemen een bas isvoorziening, een dienst 
of een afdeling die is toegerust op de taken van inventarisatie, onderzoek en bescherming onder 
water. Met voortvarendheid is aan beide gewerkt. 

De dag in Den Helder werd al in de zomer van 1985 gevolgd door heftige aanvaringen tussen 
de traditionele belangen van bergers en het algemeen belang van de monumentenzorg. Dat was 
te verwachten. Voordien was het pleit steeds ten gunste van de bergers beslecht, maar vanuit 
de nieuw verworven inzichten kon dat op basis van een letterlijke interpretatie van de Monumen
tenwet niet meer worden getolereerd. Een monument is een monument, of het nu onder water 
ligt of niet. De minister van WVC maakte bekend dat hij de Monumentenwet voortaan in dier voe
ge zou interpreteren. 

Precedenten waren de vindplaatsen "Aanloop Molengat" en "Burgzand Noord 111". Op de ene 
plek werd een onderzoek gestart, de andere werd na een grondige verkenning voorgedragen 
voor bescherming. Alleen binnenshuis werd die toepassing van de Monumentenwet nog mor
rend aangevochten. Er kwam een einde aan de situatie van juridische onduidelijkheid die in Den 
Helder nog aanleiding had gegeven tot felle discussies. De belangen van bergers en de regelin
gen van strandvonderij werden ondergeschikt aan het wetenschappelijk en cultureel belang. 
Voor particulieren is in de archeologie zeker plaats, maar bodemverstorende activiteiten mogen 
zij uitsluitend in opdracht of onder verantwoordelijkheid van één van de opgravende instellingen 
ondernemen en niet op eigen initiatief. 

Sindsdien is er een compleet nieuwe Monumentenwet voorbereid , waarin vondsten onder water 
voor het eerst expliciet aan de orde komen. De redenen voor wetswijziging liggen buiten de 
scheepsarcheologie, maar alle eventuele onduidel ijkheden van de oude wet zijn bij het opstellen 
van het nieuwe wetsontwerp meegenomen. De schriftelijke behandelingsronden zijn inmiddels 
afgerond en de behandeling in de Tweede Kamer staat voor volgende maand op de agenda. De 
bescherming van het archeologisch erfgoed blijft gebaseerd op de meldingsplicht en het feit dat 
het verstoren van de bodem, met als doel oudheden op te sporen of te onderzoeken, is voorbe
houden aan daartoe gemachtigde wetenschappelijke instituten. Nieuw is dat ook vindplaatsen 
buiten de gemeentegrenzen (lees: in de territoriale wateren) ingeschreven kunnen worden in het 
Register van beschermde monumenten. Als de nieuwe Monumentenwet in werking treedt, is de
finitief voldaan aan de eerste prioriteit in de zorg voor het erfgoed onder water: éénduidige natio
nale regelgeving. 

De tweede prioriteit is het realiseren van een basisvoorziening. Ook op dat punt zijn de ontwikke
lingen op dit moment in volle gang. Het feit dat het werkingsgebied van de Monumentenwet is 
uitgebreid, wordt politiek erkend. Ondanks de krapte in 's Rijks kas is de archeologie onder water 
voor het begrotingsjaar 1988 als aparte post opgevoerd op de Rijksbegroting en heeft de Kamer 
er in het kader van de zogenaamde knelpuntennota mee ingestemd het structureel voor dit doel 
te reserveren bedrag nog aanzienlijk te verhogen. Op basis daarvan kon op 1 februari jongstle
den de Veldeenheid Archeologie Onder Water van start gaan die als onderdeel van het Ministerie 
van WVC opereert vanuit een werkbasis in Alphen aan de Rijn. In verhouding tot de taken die 
er liggen is het slechts een bescheiden aanzet, maar het is een goed begin. 

De Veldeenheid moet voorzien in een leemte in het archeologisch bestel zonder daar op een 
definitieve plaats te zijn ingebed. Dat is geen toeval. Er is voor gekozen om verschillende moge
lijkheden in de toekomstige ontwikkeling voorlopig open te houden. De eenheid is toegerust op 
het veldwerk en werkt bij onderzoek ten nauwste samen met de afdeling Scheepsarcheologie 
te Ketelhaven. Slechts op kleine schaal kan zij een begin maken met de praktische uitvoering 
van de taken die er met betrekking tot de Nederlandse wateren liggen: een complete inventarisa
tie van het bodemarchief; het verdedigen van het archeologisch belang in planologische besluit
vorming; verkennend onderzoek en geplande opgravingen en beschermende maatregelen in 
het veld, alles met de daarbij behorende uitwerking, presentatie en publicatie. 
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Ik som het wat badinerend op en ik kan of moet aan de reeks van taken nog vele belangrijke 
en nuttige onderdelen toevoegen, van conserveringsonderzoek tot het tot stand brengen van in
ternationale rechtsregels. AI die aspecten spelen een rol, maar bij het stapje voor stapje opbou
wen van nieuw beleid wordt eerst aan de eerste prioriteiten aandacht besteed. Dat neemt niet 
weg dat we daarmee een eindje op weg zijn en dat het nu tijd wordt om beslissingen te nemen 
over een integrale aanpak. Op verzoek van de minister van WVC heeft de Monumentenraad zich 
gebogen over een integraal beleidsplan. Op 25 februari bood de Raad de minister zijn advies
nota aan. 

Het stuk is compleet, sluit goed aan op het reeds thans gevoerde beleid en zal bij de verdere 
uitbouw zeker tot leidraad dienen. Op één punt is de Raad zeer expliciet. Een basisvoorziening 
- om voorlopig bij die term te blijven - moet naar zijn mening toegerust zijn voor het volledige 
takenpakket van de onderwater- en scheepsarcheologie en zou onder WVC tot stand moeten ko
men door overname en verdere uitbouw van de afdeling Scheepsarcheologie te Ketelhaven. 

Het advies komt wat dat betreft op een goed moment. Vrijwel gelijktijdig heeft namelijk de minis
ter van Verkeer en Waterstaat haar beleidsvoornemen bekend gemaakt om de dienst, waar wij 
vandaag te gast zijn, af te bouwen volgens een scenario, waarbij met het Ministerie van WVC 
wordt onderhandeld over overdracht van 'Ketelhaven'. De gedachten zijn niet nieuw, bieden ze
ker perspectieven, maar het heeft geen zin daar op dit moment op vooruit te lopen. Eén ding 
is echter zeker: hoe de uitkomst van de besprekingen ook zal zijn, zij zal bepalend zijn voor de 
wijze, waarop deze tak van overheidszorg wordt ingevuld en ik denk, dat het goed is met voortva
rendheid de mogelijkheden af te tasten, zodat binnen afzienbare tijd beslissingen kunnen vallen. 

Overname van Ketelhaven door WVC is geen panacee. Het is, als een ook in financiële zin le
vensvatbaar geheel overkomt, een mogelijkheid die kan bijdragen tot een integrale aanpak van 
het beleid dat alsdan stapsgewijs gestalte zou kunnen krijgen. 

Tot slot nog even terugkijkend op de afgelopen drie jaar, constateer ik dat het langzaamaan lukt 
binnenslands orde op zaken te stellen. Eénduidige regelgeving is de basis. Knelpunten zijn er 
nog te over, van noodonderzoek, waarvoor ad hoc pragmatische oplossingen moeten worden ge
vonden, tot structurele achterstand in inventarisatie en conservering. Prioriteit ligt bij consequen
te uitvoering van de Monumentenwet en het terugdringen van vernielingen door planologische 
procedures, zoals ontgrondingsvergunnningen en Milieu-Effectrapportages en door gerichte 
voorlichting onder duikers. 

Buitenslands is de greep op de ontwikkelingen uiteraard veel minder, maar worden dezelfde 
richtlijnen gehanteerd. Onderzoek is in die optiek voorbehouden aan opgravende instellingen, 
hetzij vanuit Nederland - ik wijs op het IPP-onderzoek bij Hastings - hetzij vanuit buitenlandse 
instituten. De opgraving van de Mauritius bij Gabon is daarvan een goed voorbeeld, de Risdam 
bij Maleisië was het ook, maar daar lijkt de grip wat verloren te zijn. Toch zullen, gedekt door 
andere regimes of in internationale wateren, daarnaast ook schatgraafacties blijven plaatsvinden 
en er is steeds de kans aanwezig dat daar een Nederlands schip (een Geldermalsen, een Bre
denhof) bij betrokken is en dat we daar in Nederland mee worden geconfronteerd, zonder dat 
we de wijze waarop kunnen beïnvloeden. Dat ligt in de meest letterlijke zin buiten onze macht. 
Als het al mogelijk is dat probleem op te lossen, dan zal het niet eenvoudig zijn en zeker nog 
lang op zich laten wachten. Ondertussen moeten we eerst en vooral zorgen dat de zorg voor het 
cultureel erfgoed binnen het territoir goed van de grond komt. Dáár ligt onze primaire verant
woordelijkheid. 
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3. Monumentenzorg onder het grondwater 

Anton J . M. Wevers 

Inleiding 

Sinds het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 worden door de afdeling Scheepsarcheo
logie van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders (RIJP) schepen onderzocht en opgegraven 
die op de Zuiderzee zijn vergaan. In totaal zijn ongeveer 350 schepen aangetroffen, waarvan er 
tot nu toe circa 250 zijn opgegraven. 

Vooral de laatste jaren is de aandacht erop gevestigd dat het hout, waarvan de schepen zijn ge
maakt, in zuurstofrijke grond snel kan vergaan. In de periode tussen de verkenning en de opgra
ving van het wrak bleek de kwaliteit van het hout sterk verminderd te zijn. In een aantal gevallen 
was het niet mogelijk om details te bestuderen die bij de verkenning nog te zien waren. In die 
tussenliggende periode waren de hooggelegen delen, die van groot belang zijn voor de re
constructie van het dek en van de tuigage van het schip, verdwenen. Omdat een groot aantal 
objecten, ongeveer 100, nog op onderzoek wacht is het noodzakelijk om tenminste de verkende 
wrakken, waar mogelijk, tegen verder verval te beschermen. 

Daarnaast is de impregneercapaciteit onvoldoende om de opgegraven schepen, die gedocu
menteerd zijn en voor expositie in aanmerking komen, op korte termijn in behandeling te nemen. 
Deze moeten opgeslagen worden zonder dat verder verval optreedt. 

Om dit te kunnen verwezenlijken is nagegaan: 
- waardoor het scheepshout in de grond wordt aangetast; 
- welke veranderingen optreden in de polderbodem na het droogvallen; 
- welke maatregelen mogelijk zijn om de afbraakprocessen van het hout in de grond tegen te 

gaan; 
- welke mogelijkheden bestaan om opgegraven schepen te bewaren. 

Met behulp van de verkregen resultaten zullen maatregelen genomen worden om scheepsresten 
zo veilig mogelijk te bewaren. 

Aantasting van hout 

Het aantasten van hout in aërobe omstandigheden, rotten genaamd, wordt in hoofdzaak veroor
zaakt door schimmels (Kollmann 1968, Findlay 1950). Afhankelijk van het soort rot dat optreedt 
onderscheidt men: 
a. Bruine rot 

De schimmels die deze rot veroorzaken behoren tot de basidiomyceten. Zij voeden zich al
leen met cellulose. De schimmeldraden zijn in staat zich dwars door de celwanden te boren, 
waardoor ze het binnenste van het hout kunnen bereiken. Het hout wordt bruin-rood ge
kleurd. Voorbeelden van deze schimmels zijn de kelderzwam en de huiszwam. 

b. Witte rot 
Ook deze schimmels behoren tot de basidiomyceten. Zij voeden zich zowel met cellulose 
als met lignine. De schimmeldraden zijn in staat zich dwars door de celwanden te boren en 
zodoende het binnenste van het hout te bereiken, dat uiteindelijk wit wordt. Een voorbeeld 
van witte rot is het elfenbankje. 

c. Zachte rot 
Schimmels die zachte rot veroorzaken behoren tot de fungi imperfecti of in enkele gevallen 
tot de ascomyceten. Deze schimmels voeden zich alleen met cellulose van de secundaire 
celwanden en boren zich uitsluitend in de vezel richting door de cellen heen. Het proces ver
loopt veel langzamer dan aantasting door bruine of witte rot. 

Behalve bovengenoemde schimmels kunnen ook andere soorten voorkomen, zoals schimmels 
die het hout verkleuren. Deze zijn echter veel minder gevaarlijk voor het afbraakproces. Ook bac
teriën spelen een ondergeschikte rol , omdat ze niet in staat zijn door de celwanden heen te 
dringen. 

23 



Twee belangrijke voorwaarden voor het groeien van schimmels zijn: 
a. Zuurstof 

Schimmels hebben luchtzuurstof nodig om te kunnen groeien . Een uitzondering vormen de 
zachtrot schimmels; zij kunnen toe met zuurstof opgelost in water. Onder anaërobe omstan
digheden blijven schimmels aanwezig in de vorm van sporen. 

b. Water 
Voor de groei van schimmels is ook water noodzakelijk. Optimale groei treedt op bij het ve
zelverzadigingspunt van hout (50 tot 100% ten opzichte van droog hout), maar sommige 
groeien ook bij lagere vochtpercentages. Beneden 18% ten opzichte van droog materiaal 
willen ze niet meer groeien. Boven het vezelverzadigingspunt kunnen ze ook niet groeien 
vanwege gebrek aan luchtzuurstof. Alleen de zachtrot schimmels willen dan wel groeien, 
mits het water zuurstofrijk is. 

Daarnaast spelen voeding , temperatuur en zuurgraad ook een rol , maar die zijn in deze context 
van minder belang, omdat daarin niet ingegrepen kan worden . 

Inklinking van de bodem 

De bodem is samengesteld uit verschillende delen. Sterk vereenvoudigd kan men stellen dat ze 
bestaat uit grond, water en lucht. 

Wanneer na het droogvallen van een polder de hoeveelheid water in de bodem afneemt en de 
hoeveelheid lucht toeneemt, treedt het rijpingsproces in werking. Het eindresultaat is dat het 
maaiveld daalt. Dit proces wordt algemeen aangeduid met de term inklinking (De Glopper, 1973). 

De mate van inklinking is afhankelijk van verschillende factoren . De belangrijkste hiervan zijn : 
a. De hoeveelheid water die uittreedt. Dit is voornamelijk het gevolg van vochtonttrekking door 

het aanbrengen van een detailontwatering direct na het droogvallen van een polder. 
b. De aard en diepte van de grondlagen. Bij slappe, waterrijke grondlagen is de inklinking veel 

groter dan bij stevige grondlagen welke relatief weinig water bevatten. Daarnaast speelt de 
inklinking zich voornamelijk af in grondlagen tot ongeveer 1,5 m beneden maaiveld. 

c. Het tijdstip na droogvallen. De mate van inklinking in de eerste tien jaar na het droogvallen 
van de polder is ongeveer even groot als in de periode van 10 tot 100 jaar daarna. 

De gevolgen van het inklinkingsproces op wrakken kan ingeschat worden wanneer de opbouw 
van het bodemprofiel ter plaatse en de ligging van een wrak daarin bekend zijn. In het algemeen 
kan gesteld worden dat wrakken vanwege de grotere inklinking in de bovenste grondlagen, als 
het ware langzaam "omhoog" komen. Wrakken die op het moment van droogvallen van een pol
der vrijwel gelijk lagen met het maaiveld kunnen 10 jaar later enkele decimeters boven het maai
veld uitsteken. 

Water en lucht in de grond 

In de Ijsselmeerpolders kunnen in het algemeen twee grondwaterregimes worden onderschei
den. Het diepere grondwater in het Pleistoceen en het freätisch grondwater in het Holoceen. 

Het diepere grondwater wordt gevoed door het omliggende gebied; de randmeren, het IJssel
meer en het omliggende "Oude Land", zoals de Veluwe. Door de holocene lagen wordt de uit
stroming naar boven belemmerd en komt dit water onder druk te staan; het wordt ook wel aange
duid als spanningswater. Waar het Pleistoceen en dus het diepere grondwater wordt aangesne
den door ontgraving, manifesteert zich dit als kwel. 

Het freätisch water in het Holoceen staat onder invloed van neerslag en verdamping . In droge 
perioden daalt dit grondwater en in regenrijke perioden stijgt het. 
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Boven dit grondwaterpeil kan men nog een aantal vormen van water in de grond onderscheiden 
en wel , vanaf het grondwater gerekend, de vol capillaire zone, de open capillaire zone en de 
hangwater zone. 

In de vol capillaire zone zijn alle poriën gevuld met water, in de open capillaire zone komt in de 
poriën zowel lucht als water voor. In de hangwater zone ten slotte zijn de poriën gevuld met lucht, 
terwij l de gronddeeitjes slechts door een dun laagje water zijn omgeven. 

Zowel in de hangwater als in de open capillaire zone komt lucht in de grond voor. Zuurstofmin
nende bacteriën en schimmels kunnen hier actief zijn . Onder de open capillaire zone komt geen 
lucht in de grond voor. Dit is zichtbaar aan de grond, doordat de zwavel- en ijzerverbindingen 
de grond een blauwgrijze kleur geven. 

Beschermingsmaatregelen 

Als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand en de daarbij optredende inklinking komen 
scheepswrakken, die vaak net beneden het maaiveld liggen, in aërobe omstandigheden terecht. 
Daar vallen ze ten prooi aan houtrotschimmels die in betrekkelijk korte tijd het hout in ernstige 
mate aantasten (fig. 3.1.). 

Het destructieve werk van de schimmels kan ongedaan worden gemaakt door de schimmels één 
van hun levensbehoeften te ontnemen. Water en zuurstof zijn de twee belangrijkste. Omdat het 
hout in de grond ligt, is het onttrekken van water daaruit tot beneden 18%, ten opzichte van 
droog materiaal , vrijwel onmogelijk. Maatregelen die uitgaan van verlaging van het zuurstofge
halte in de grond kunnen wel uitgevoerd worden. Hiervoor staan de volgende mogelijkheden ter 
beschikking (Van Uchelen 1973, Phil ips octrooi 7304002, Hoeks 1972): 
a. Verhogen van de grondwaterstand. Daardoor wordt de zuurstof uit de grond en uit het hout 

verdreven. Bruine en witte rot sch immels kunnen dan door gebrek aan luchtzuurstof niet 
meer groeien. Het grondwater is vrijwel zuurstofvrij , zodat zachtrotschimmels ook niet kunnen 
groeien. 

b. Spoelen met een inert gas. Door constant stikstof of kooldioxide in de grond te blazen wordt 
de zuurstofconcentratie in de grond verlaagd, waardoor schimmels niet of nauwelijks groeien. 
Deze methode vereist veel gas. Bovendien zal in het veld in droge perioden het gas door 
scheuren uit de bodem verdwijnen zonder zijn werk te doen. 

c. Injecteren van een organisch gas. In de grond zijn methaan-oxiderende bacteriën aanwezig. 
Als methaan in de grond wordt geblazen groeien deze bacteriën ten koste van de in de grond 
aanwezige zuurstof. Door dit verbruik van zuurstof ontstaat in de grond een groot aëroob ge
bied. Deze methode is zeer effectief en wordt met succes toegepast om houten funderingspa
len onder oude gebouwen te beschermen. Een nadeel is dat vegetatie rond deze plek niet 
mogelijk is vanwege gebrek aan zuurstof terwijl in het open veld de kans bestaat dat het gas 
door scheuren uit de bodem verdwijnt zonder dat het zijn werk doet. 

Het verdringen van lucht in de grond door water lijkt de eenvoudigste en meest betrouwbare me
thode. Daarvoor moet rond het wrak de grondwaterstand verhoogd worden (fig . 3.1.). Een wrak 
dat in het grondwater of tenminste onder de vol capillaire zone ligt , zal niet of nauwelijks door 
schimmels worden aangetast. Onder deze omstandigheden kan een wrak tenminste dertig jaar 
in de grond blijven liggen zonder sterk in kwaliteit achteruit te gaan (De Jong, 1978). 

Verhogen van de grondwaterstand wordt bereikt door de reeds ontgraven delen op te vullen met 
zeer fijnzandig zavelig materiaal. Dit heeft zeer fijne poriën, zodat een relatief grote capillaire 
werking ontstaat. Om verdamping tegen te gaan dient het geheel afgedekt te worden met een 
plastic laag. Het naar de zijden wegvloeien van water kan vermeden worden door een verticale 
plastic wand die tot in de ongeaëreerde klei steekt aan te brengen . 
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Situatie voor hel droogvallen. 
hel scheepswflk '$ goed beschermd 

~I • • .., 

saualle na droogvallen van de polderbodem Aantastong na 25-50 laar 

Be sc herming VIHl een scheepswrak in SItu 

Fig. 3.1. Bescherming van een scheepswrak in situ. 

Praktische uitvoering van het bewaren van schepen 

Voor het beheer van ongeveer 100 schepen in de provincie Flevoland die nog niet zijn onder
zocht , is een programma opgesteld voor verkenning, bescherming en opgraving. Bij het verken
ningsprogramma worden van alle objecten, door het graven van proefsleuven, gegevens verza
meld over afmetingen, ouderdom, constructie en de staat waarin het schip verkeert. Op grond 
van deze gegevens wordt besloten het schip te beschermen of op te graven. 

In geval van bescherming geeft de afdeling Bodemkunde informatie over de bodemopbouw ter 
plaatse. Met name de totale dikte van het kleipakket en de ligging van het wrak ten opzichte van 
de pleistocene laag zijn van belang. 

Als het kleipakket voldoende dik is, ook onder het wrak, wordt ter plaatse een veldconservering 
uitgevoerd. Daartoe wordt om het wrak een rechthoek uitgezet, waarvan de zijden twee meter 
buiten het wrak liggen. De vier hoekpunten worden aangegeven door palen die een meter boven 
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het wrak uitsteken. Dit is tevens de hoogte van het grond pakket dat op het wrak wordt aange
bracht. 

Dit grondpakket wordt in het midden lager gemaakt dan aan de zijden. Het wordt afgedekt met 
plastic folie dat in het midden een opening bevat. De op deze manier verkregen trechter vangt 
het regenwater op en voert dit af naar het wrak en in droge tijden remt het plastic de verdamping. 
Een kraan brengt een laag grond over het plastic aan , waarna voorbereidingen worden getroffen 
voor het aanbrengen van de verticale plastic wand. 

Op het grondpakket wordt een tweede rechthoek op 30 cm binnen de palen uitgezet, vanwaaruit 
een kraan een talud graaft. Door op 30 cm binnen de rand van het grondpakket te beginnen wor
den de uiteindelijke afmetingen van het geheel, en de daarbij behorende hoeveelheid plastic, 
zoveel mogelijk beperkt. 

Het talud wordt aangelegd in de verhouding 1 :2,5. Hiermee is het instortingsgevaar, in vergelij 
king met een zuiver verticale sleuf, zoveel mogelijk beperkt. Om dezelfde reden wordt ernaar 
gestreefd de plastic wand in één dag aan te brengen. 

Nadat het plastic boven op het grondpakket is uitgerold, graaft de kraan een talud rondom het 
wrak tot op het maaiveld. Als alles voorspoedig verloopt wordt de rest van het talud gegraven 
tot op ongeveer 2 m beneden het maaiveld. De sleuf wordt zo breed gemaakt dat het talud een 
voet krijgt van ongeveer 50 cm. Zodra een van de wanden gereed is wordt het plastic aange
bracht. 

Boven op het grondpakket wordt het plastic vastgeprikt met pennen en de kraan vult de sleuf 
voor ongeveer de helft om instortingsgevaar tegen te gaan. Op dezelfde manier worden de ande
re zijden afgehandeld, waarna de sleuf geheel gevuld wordt met zand. Daarna wordt het overtol
lig plastic aan de bovenzijde over het grondpakket gelegd en het reeds aanwezige plastic van 
de trechter komt daar overheen. 

Om het object te beschermen wordt rond het geheel een sloot gegraven. Met het vrijgekomen 
zand wordt het grondpakket geheel toegedekt. Daarmee wordt het toegankelijk voor lichte land
bouwmachines om onderhoud te kunnen plegen. Vervolgens wordt tussen het schip en de 
plastic wand een waterstandsbuis geplaatst. Hierin wordt de waterstand ter plaatse gemeten en 
worden monsters genomen voor laboratoriumonderzoek. In veel gevallen is veldconservering 
niet mogelijk vanwege een bonte bodemstructuur. Soms zijn zo weinig delen bewaard gebleven 
dat bescherming niet opweegt tegen de hoge kosten van veldconservering. In die gevallen wor
den de scheepsresten opgegraven en onderzocht. 

Ook na een opgraving kan het wenselijk zijn om constructie-onderdelen van interessante sche
pen te bewaren. De mogelijkheden voor opslag, impregnatie en expositie zijn echter beperkt. 
In de afgelopen jaren zijn in Flevoland de resten opgegraven van middeleeuwse koggen en sche
pen die daaraan verwant zijn. De Commissie Historische Scheepsresten adviseerde om alle on
derdelen van deze schepen te bewaren. Ze zijn na de opgraving in delen uiteengenomen en 
onder de grondwaterspiegel begraven, zodat onderzoek in de toekomst mogelijk blijft. Voor dat 
doel is 2 ha natte poldergrond als depot gereserveerd (fig . 3.2.). Ook daar zullen waterstandsbui
zen worden geplaatst om te controleren of de schepen inderdaad onder het grondwater blijven. 

In feite is dit geen nieuwe methode. AI in 1944 heeft men de resten van een 14e eeuwse kogge 
" in afwachting van gunstiger tijdsomstandigheden" naast de vindplaats begraven. Materialen 
die men nodig had om het schip te conserveren waren in de oorlogsjaren niet voorradig. 

Als tijdelijke maatregel is een aantal schepen met grond toegedekt in afwachting van opgraving 
en verder onderzoek. Met behulp van een kraan is over het wrak een pakket grond van ongeveer 
één meter dikte aangebracht; in sommige gevallen wordt rond het geheel een greppel gegraven. 
Op deze manier wordt tenminste voorkomen dat landbouwmachines het wrak beschadigen. 
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Fig. 3.2. Het onder de grondwaterstand begraven van scheepsonderdelen van een laat mid
deleeuwse kogge in het velddepot. 

Resultaten 

Van de 92 niet onderzochte schepen in Flevoland zijn thans de gegevens bekend van 44 objec
ten . De volgende beschermingsmaatregelen zijn hierbij toegepast: 
- 16 schepen in veldconservering; 

4 schepen zijn herbegraven; 
- 12 zijn toegedekt. 

Naast de herbegraven schepen zijn zogenaamde filterbuizen geplaatst. Hierdoor kan worden na
gegaan, of het grondwater rond de schepen voldoende hoog staat en voldoende bescherming 
biedt. 

Tevens wordt het water in de buizen tweemaal per jaar bemonsterd. In deze monsters wordt in 
het veld het zuurstofgehalte bepaald. Dat is immers een belangrijke factor bij de groei van hout
aantastende schimmels. 

Daarnaast worden een aantal nutriënten bepaald, zoals ammonium, nitraat en ort ho-fosfaat en 
ook totaal stikstof en totaal fosfaat, wat kan worden afgebroken door micro-organismen. Het voor
komen van deze componenten is nodig voor de groei van bodem bacteriën. Deze groei is van 
belang, omdat ze zuurstof aan de bodem-atmosfeer onttrekt. Verder wijst het voorkomen van ni
traat op een niet voldoende zuurstofarm milieu. 

Tot nu toe zijn deze analyses driemaal uitgevoerd. Ze gaven geen reden om in te grijpen. 
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Fig. 4.1. De restauratie van de ijzeren kraak "Lena". Het verwijderen van de -niet originele
verdubbelingsplaten. 
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4. Verzamelen en restaureren van zeilende bedrijfsvaartuigen van ca. 
1875-1920 door Nederlandse musea 

H.J.A. Dessens 

Het doel van deze inleiding is u enkele ervaringen mee te delen die het maritiem museum 'Prins 
Hendrik' heeft opgedaan tijdens een restauratieproject van voornamelijk zeilende binnensche
pen, gebouwd tussen 1878 en 1914. Bij dit project was ik betrokken vanaf 1982. 
In december 1987 kwam het project tot een abrupt einde. Het gemeentebestuur van Rotterdam 
besloot toen dat de gehele collectie binnenschepen en technische realia van het maritiem mu
seum zou moeten worden afgestoten, en ondergebracht bij een nieuwe stichting. Een aantal mu
sea in Nederland blijft wel betrokken bij het behoud van schepen, ik hoop dat zij hun voordeel 
kunnen doen met onze ervaringen . 

Toen in 1979 het gebouw van het maritiem museum wegens de aanleg van een nieuwe metrobuis 
gesloopt werd was dit een begin van een voor het museum stormachtige periode. Zoals u weet 
was het resultaat een nieuw museumgebouw aan de Leuvehaven, en plannen die tot een nieuwe 
opzet van het museum hebben geleid. 

Een van die plannen was het realiseren van een buiten expositie, later veelal 'buitenmuseum' ge
noemd, waarin met name aandacht zou zijn voor de grotere, werkelijke voorwerpen afkomstig 
uit de scheepvaart en scheepsbouw. 
Het museum had al in 1968 de stoomsleepboot 'Volharding' in de verzameling opgenomen maar 
het actief verzamelen van schepen en technische realia met het oog op het in te richten buiten
museum begon pas goed toen in 1975 het gemeentebestuur van Rotterdam besloot om de vier 
zeilende binnenvaartschepen over te nemen van de Stichting Openlucht Binnenvaartmuseum, 
en deze onder te brengen in het maritiem museum, teneinde de schepen te restaureren en expo
seren. In de daarop volgende jaren breidde het museum deels door schenkingen, maar vooral 
door aankopen zijn verzameling schepen uit, volgens een uitgestippeld verzamelbeleid. 
Door middel van subsidies, met name via de zogenaamde TROP-regeling , en een financiële re
geling van het Ministerie van Economische Zaken die ten goede kwam aan de vier grote steden 
kon de bouw van het 'buitenmuseum' aan de Leuvehavenkade worden gerealiseerd , evenals 
een drijvende museumsteiger voor het museumschip 'Buffel', en werd begonnen met het restau
reren van de museumvloot. 

In 1984 vonden voorbereidende en inventarisatiewerkzaamheden plaats, voor het kunnen maken 
van globale restauratiebestekken en begrotingen en het kunnen stellen van prioriteiten . 
In 1985 werd op contractbasis ook personeel aangetrokken, een werkvoorbereider en iemand 
die het uit te besteden werk moest begeleiden. In 1985, 1986 en 1987 werd de hasselteraak 'An
nigje' (1908) vrijwel helemaal gerestaureerd, en vonden werkzaamheden plaats aan de ijzeren 
kraak 'Lena' (1878) (fig . 4.1.) , een zandaakje (omstreeks 1900) een zuid-hollandse aak (1914) en 
een motorbeurtschip (1906) . 

In 1987 kwam dit restauratieproject tot een abrupt einde, als een van de gevolgen van de grote 
financiële moeilijkheden bij het maritiem museum. Het gemeentebestuur besloot de museum
vloot toe te wijzen aan een - nog op te richten - stichting, en via een jaarlijkse eigen bijdrage 
van f. 200.000,-- en vrijwill igersprojecten en sponsoring de vloot te behouden. Tot welk resultaat 
dit besluit zal leiden is nog niet bekend. 

Het is in dit verband interessant om te vermelden dat het Ministerie van WVC ten behoeve van 
een publicatie over het restauratiewerk aan technische objecten door het museum een bedrag 
van f. 30.000,-- had verleend . Deze publ icatie zal gaan over de restauratie van de 'Annigje' en 
in oktober verschijnen. 

De volgende zaken zou ik nu willen behandelen: wat was de toegepaste werkwijze bij de voorbe
reiding en uitvoering van de restaurat ies, de organisatie daarvan, de gebruikte bronnen bij het 
onderzoek; welke problemen kwamen wij tegen bij het zoeken naar materialen die nodig zijn voor 
de restauraties, restauratie-ethiek en concessies; het begroten van restauraties aan de schepen 
en de verantwoording van de restauraties. 
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Het museum stond vanaf 1984 voor de taak acht zeilschepen, een motorschip en een sleepschip 
te restaureren . Het aantrekken van personeel dat de restauraties zelf zou kunnen uitvoeren in 
dienst van het museum was ondenkbaar. Ondanks het accepteren van de vier zeilschepen van 
de Stichting Openlucht Binnenvaartmuseum door het gemeentebestuur, werden geen middelen 
aan het museum gegeven om de schepen te onderhouden en te restaureren . Het uitvoeren van 
de restauraties zou moeten plaatsvinden door middel van projectsubsidies die door anderen wer
den verstrekt , of eventueel schenkingen en sponsorgelden . Het museum koos voor de volgende 
werkwijze. Het museum zorgde zelf vooral voor verkrijgen van de benodigde know-how. Dit door 
een goede voorbereiding van de restauraties, inhoudelijk en financieel. Als bepaald was wat er 
gerestaureerd moest worden en hoe dit moest gebeuren, werd voor alle specifieke restauratie
werkzaamheden een bedrijf geselecteerd. Dit op basis van de te verwachten kwaliteit en ge
vraagde prijs. Uitbesteding van bijna elk karwei geschiedde op basis van offertes die van tevoren 
door twee of meer bedrijven waren uitgebracht en het uitbestede werk werd eveneens intensief 
begeleid om te controleren of het bedrijf zich hield aan de specificaties van het restauratie
bestek, en om op ieder moment een onderbouwd antwoord te hebben als de werf meende te 
moeten afwijken van de afgesproken prijs, of het bestek. 

Van de verworven projectsubsidies konden, elk voor drie dagen per week, de werkvoorbereider 
en de werkbegeleider worden aangenomen. Deze werkwijze onderving het gemis aan eigen mu
seum-vaklieden voldoende. Bedenkt u ook dat vroeger de zeilschepen ook niet gebouwd werden 
door één of twee man , maar door gespecialiseerde vaklieden: ijzerwerkers, klinkers, smeden, 
timmerlieden, blokmakers, zeilmakers, schilders enz. In de afgelopen drie jaar bleek dat er vol
doende vakmansschap en interesse bestond bij bedrijven en bedrijfjes in Nederland om in sa
menwerking met een museum een resultaat te bereiken naar museale normen. 

Deze werkwijze lijk1 misschien luxe, echter de aangenomen bedrijven werkten vaak met lage 

Fig. 4.2. Zijaanzicht van de kraak " Lena". Tekening Bart Vermeer. 
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overhead kosten: f. 25,-- tot f. 35,-- per uur was een door ons regelmatig betaald uurloon. Ook 
werd ieder karwei per contract aangenomen, en dit werkt zonder meer kostendrukkend. Ook na
men sommige bedrijven werk aan voor een zeer laag bedrag, ofwel om ervaring op te doen met 
een karwei waarbij bij voorbeeld geklonken moest worden, ofwel in de verwachting een goede 
relatie met het museum op te bouwen, en vertrouwen te wekken. 

Voordat we aan restauraties toekwamen werden de te verwachten werkzaamheden geïnventari
seerd. Alle losse onderdelen van de schepen werden beschreven en gefotografeerd. Alle Cil.SCO'S 

werden nauwkeurig onder de loep genomen, en beschreven naar technische en historische 
staat. Deze inventarisaties maakten het mogelijk per schip een restauratiebestek te schrijven 
waarin omschreven stond wat globaal gerepareerd moest worden. Dit noemden we het 'globale 
bestek' wat voldoende informatie bevatte om een eerste begroting te kunnen maken van de 
kosten. 
Als volgende stap op weg naar restauratie werd elk globaal bestek uitgewerkt tot een gedetail
leerdere versie. Van elk detail moest het uiterlijk worden bepaald aan de hand van onderzoek. 
Daarnaast moest de te volgen restauratiewijze waar nodig worden aangegeven . Voor de uitwer
king hiervan per schip was de werkvoorbereider cruciaal. Dit was iemand die veel kennis had 
van dit soort schepen en bovendien werktekeningen kon maken. Het is van groot belang dat de 
werkvoorbereider inhoudelijk goed op de hoogte is, alleen een tekenvaardigheid is onvoldoende 
om op effeciënte wijze tot goede bestekken, en een goed resultaat te komen. 
Deze intensieve voorbereiding moest ertoe leiden dat de daadwerkelijke uitvoering van de 
restauraties zo min mogelijk door toevalligheden zou worden bepaald. Een goede onderbouwing 
van het gewenste eindresultaat zorgt voor een stevige positie van het museum ten opzichte van 
de uitvoerders. Dit heeft niet anders dan een positief effect gehad op zowel de uiteindelijke kwali
teit als op de kostprijs van de restauraties. 

De schepen kwamen veelal bij het museum terecht in een staat die niet meer de oorspronkelijke 
was. Er moest daarom onderzoek worden verricht naar die oude staat. Verschillende bronnen 
kunnen worden benut om achter de geschiedenis te komen van het schip en eventueel zijn ver
schillende gedaanteverwisselingen. De meest ideale bronnen zijn de oude schipper(s), en hun 
vrouw of kinderen. Zij hebben met het schip gewerkt en erop gewoond, en kennen de details 
meestal nog goed. Vaak beschikken zij over fotomateriaal, een enkele keer is nog een bestek 
van de bouw van het schip aanwezig. Hoe eventuele oude eigenaars··op te sporen? 
Er bestaan in Nederland twee registers die schriftelijke documentatie bevatten over vrachtsche
pen van de binnenvaart. Dit zijn de 'scheepsmetingsdiensten' en het 'kadaster'. Het doel van de 
scheepsmetingsdiensten is het vaststellen van het maximale laadvermogen van het schip, het 
doel van het kadaster is eigendomsregistratie en registratie van op het schip rustende hypothe
ken. Ten behoeve van beide registers worden merken in het schip aangebracht, die in de meeste 
gevallen, soms onder dikke teer- en verflagen verstopt, terug te vinden zijn. Aan de hand van 
deze merken (combinaties van letters en cijfers) kan meestal achterhaald worden: de datum van 
registratie, de naam van de aanvrager, zijn toenmalige adres, vaak het bouwjaar, soms de werf 
van aanbouw, het laadvermogen van het schip, een globale inventarislijst. 
De informatie van de scheepsmetingsdiensten is het gemakkelijkst te verkrijgen, en gratis. Bij 
het kadaster ligt dit anders. Informatie is niet gratis, en meestal moeilijker beschikbaar. Boven
dien zijn veel schepen in de nadagen van hun actieve bestaan onderhands verkocht zonder dat 
dit doorgegeven werd aan het kadaster. 

Ik geef een voorbeeld van een speurtocht naar de geschiedenis van een schip: de ijzeren kraak 
'Lena' (fig . 4.2.). Het schip werd gebouwd in 1878, en pas in 1927 aangekocht door de schipper 
die het schip bevaren heeft tot vlak voor het moment dat het museum het aankocht. AI voor 1927 
had het schip belangrijke wijzigingen ondergaan. Om deze te kunnen bepalen en achter de oor
spronkelijke constructies te komen , kwam meer te pas dan alleen informeren bij de scheepsme
tingsdiensten. 
De belangrijkste bron is het casco zelf. Men moet in staat zijn om bij voorbeeld aan de hand van 
oude roestsporen of nieuwe stuiknaden een verbouwing te herkennen. Deze kraak is waarschijn
lijk een van de oudste nog bestaande binnenschepen in Nederland, mogelijk de oudste, en het 
museum wilde het schip naar een zo vroeg mogelijke staat terugrestaureren. Over de periode 
vanaf 1927 waren we goed geïnformeerd door de zoon van de oude schipper, en oude fo-
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to's. De schipperszoon wist bij voorbeeld dat de kop van het schip verlaagd was voordat zijn va
der het aankocht. Dit was ook te zien op het schip aan een afwijkende maat klinknagels in de 
kop. Over de oorspronkelijke lijnen en constructie van de kop wisten we echter niets. Ook waren 
met deze verbouwing de oude sporen van het braadspil verdwenen: we vonden aan de binnenzij
de van het boeisel niet meer de oude roestsporen terug, die zo kenmerkend zijn voor schepen 
die later een patentlier kregen ter vervanging van het houten spil. Voor t927 was ook de mastko
kerconstructie veranderd . De mast was oorspronkelijk onderdeks strijkend, met een keerluik in 
het voordek. Later was hij strijkend gemaakt met de bekende combinatie strijklier en bokkepoten. 
We zijn op zoek gegaan naar ijzeren paviljoen kraken uit dezelfde tijd en liefst van dezelfde werf, 
C. van der Giessen te Krimpen aan den Ijssel. (Van deze werf was een groot deel van het oude 
archief verloren gegaan). Een tiental kraken in Nederland zijn door ons gevonden en beschre
ven. Uiteindelijk vonden we in een van de Amsterdamse grachten een soortgelijk paviljoenkraak
je als de 'Lena', verbouwd tot woonark, waardoor we niet alleen de kop konden reconstrueren 
maar ook de constructie van het braadspil, keerluik en mastkoker. Het schip was evenals de 'Le
na' langs de Hollandse Ijssel gebouwd, de bakermat van de ijzeren kraak. 

Het is ideaal als de oude schippersfamilie oude foto's heeft waarop het schip goed is afgebeeld. 
Maar de informatie die niet zichtbaar is op de foto's, of op het casco moet mondeling worden 
verkregen. 
Het is van belang zoveel mogelijk gesprekken te voeren met de informanten. Het is ons gebleken 
dat dit het geheugen activeerde. U moet zich voorstellen: u bent omstreeks zestig of zeventig 
jaar oud, en dan opeens belt er iemand op die u niet kent, en bij u langs wil komen om van alles 
en nog wat te vragen over het schip van uw vader en moeder, waar u op uw 16e jaar afging omdat 
u knecht werd op een ander schip. Daarna heeft u vijfentwintig jaar lang geheel ander werk ge
daan. Het scheppen van een vertrouwelijke band met de informant en het in meerdere gesprek
ken activeren van het geheugen zijn belangrijk. Dan komt steeds meer informatie weer 'naar bo
ven'. Het werkt goed als men de informant regelmatig meeneemt naar het schip, maar vanwege 
de lange afstanden is dat niet altijd haalbaar. 
Soms spraken familieleden elkaar tegen, soms veranderde iemand van mening nadat het betrok
ken scheepsonderdeel gemaakt was. Pas na enkele bezoeken kwamen sommigen met foto's op 
tafel, omdat zij redenen hadden deze niet meteen te laten zien. Later kwam ook in informele 
gesprekken detailinformatie naar boven waar wij niet zelf naar gevraagd hadden. In het eerste 
gesprek werd veelal alleen antwoord gegeven op de door ons gestelde vragen. 

Voor de toe te passen restauratietechnieken hanteerden wij als richtlijn dat de technieken, even
als de materialen voor de zeilschepen, dezelfde moesten zijn als in de zeiltijd gebruikelijk was. 
Er worden in Nederland honderden voormalige zeilende vrachtschepen door particulieren be
houden, die dat alleen kunnen doen als hun schepen worden aangepast aan nieuwe functies 
als wonen, chartervaart of recreatie. Ik denk dat het niet zinnig is als musea gaan doen wat door 
deze particulieren al gedaan wordt. 
De ongeveer twintig vrachtschepen die eigendom zijn van Nederlandse musea moeten terug 
worden gerestaureerd naar een staat waarin het vrachtruim nog intact is, zonder motor of machi
nekamer, met toepassing van de authentieke constructies, als laatste materiële getuigenissen 
van de tienduizenden zeilschepen die eeuwenlang dienst hebben gedaan op de Nederlandse 
wateren. 
In sommige gevallen zijn wij van de genoemde richtlijn afgeweken. Ik geef u enkele voorbeelden. 
De masten van de zeilschepen waren oorspronkelijk van Amerikaans grenen, een relatief zware 
en vettige houtsoort. In lengtes van meer dan 12 meter is dit echter niet meer te koop. In plaats 
hiervan namen wij stammen van de larix, afkomstig uit Duitsland. Het smeden van beslag vroeg 
ook om nieuwe oplossingen. Om veiligheidsredenen hebben we beslag niet meer 'in het vuur 
gelast' (geweld) maar electrisch gelast, waarbij de las onzichtbaar werd gemaakt door 
wegslijpen. 
Het was ons duidelijk dat het museum niet hoefde te rekenen op nieuw onderhoudspersoneel. 
In sommige gevallen zijn we daarom afgeweken van de authentieke constructie, als door een 
kleine, onzichtbare aanpassing de levensduur van een onderdeel aanzienlijk verlengd kon wor
den, en het onderhoud beperkt. AI het nieuwe beslag lieten we galvaniseren. Als het geverfd 
of geteerd wordt ziet men hier niets meer van. De schijven van de stalen tuigblokken en strijk
blokken zijn voorzien van een gesloten kogellager. Het tijdrovende jaarlijkse demonteren , ont-
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roesten, conserveren en weer monteren van de blokken hoeft niet meer, en de aanpassing is 
absoluut onzichtbaar tenzij u het blok helemaal uit elkaar haalt. Op de 'Annigje' stond oorspron
kelijk een houten ingangskap, die toegang gaf tot de woning in het achteronder. De kap was ge
maakt van eiken delen van ongeveer 30 centimeter breed. Toepassen van deze constructie zou 
zonder twijfel spoedig geleid hebben tot lekkage boven de zojuist gerestaureerde woning, met 
als gevolg houtrot. 
Op uiterst geraffineerde wijze heeft de timmerman voor ons een kap gemaakt die bestaat uit ei
ken delen van bijna 30 centimeter breed waartussen watervast multiplex is verlijmd. Gevolg : een 
kap die er authentiek uitziet, maar veel onderhoud bespaart. De aanpassing is alleen zichtbaar 
door de kap te slopen. 

Een groot probleem was het vinden van staalplaat met een zogenaamde lange ruit als dekprofiel. 
Deze beplating werd vooral toegepast op schepen gebouwd voor 1900. We legden contacten met 
scheepssloperijen en vonden uiteindelijk een kast die gesloopt werd waar deze beplating op 
voorkwam. Het is belangrijk dat de werkbegeleider een goed persoonlijk contact onderhoudt met 
bij voorbeeld sloperijen en het personeel aldaar weet te motiveren om het museum op te bellen 
als er bij voorbeeld dekbeplating beschikbaar is. 
Of een schipper belt op: hij wil opruimen en of we belangstelling hebben voor dekkleden, beslag, 
fokkeleuvers enz. Liefst binnen een kwartier op te halen, maar morgen mag ook. Dan moet je 
meteen in kunnen springen. 
Als je het terrein van een bedrijf opkomt moet men niet denken: daar heb je die lastpost weer, 
maar er aardigheid in hebben om je te helpen . 

In totaal is er gedurende twee en een half jaar voor ongeveer f 400.000,-- restauratiewerk uit
besteed. Het begroten van houtwerk, zeilen en tuigage is betrekkelijk eenvoudig, omdat dit werk 
inzichtelijk is. Veel werk in deze sfeer is uitbesteed aan éénmansbedrijfjes die een betrekkelijk 
laag uurloon rekenen. Dit laatste gold ook voor het smeedwerk. Voor de kraak is een stel zeilen 
van vlasdoek geheel met de hand genaaid . Hier was een probleem niet alleen het geld, maar 
ook om een zeilmaker te vinden die dit überhaupt wilde doen. 

Echt moeilijk is het begroten van de vervanging van staal/ijzerconstructies. Vaak blijkt bij het slo
pen van de slechte delen in welke staat andere delen verkeren, en soms is dat wat je hiermee 
overhoop haalt duurder dan de bedoelde reparatie. U begrijpt dat in zo'n geval de onderhande
lingspositie van de werf waar het werk is uitbesteed sterk is. Dit soort situaties moet men abso-

Fig. 4.3. Het klinken van het onderwaterschip van de "Lena". 
De rood-hete klinknagel wordt opgestuikt met een pneumatische hamer. 

35 



luut zien te voorkomen, maar soms kon het niet anders. Een voorbeeld: het ijzerwerk aan de 
kraak hadden wij oorspronkelijk begroot op ongeveer f 100.000,-- maar dit moest na het slopen 
van enkele delen van het schip worden bijgesteld naar f 170.000,-- waarvan ruim f 90.000 reeds 
is uitgevoerd. Ijzerwerk (klinkwerk) boven de waterlijn is aanzienlijk moeilijker te begroten dan 
werk aan het onderwaterschip, dat inzichtelijker is. De ervaring is ook dat het in één keer vernieu
wen van een vlak relatief goedkoper is dan het vervangen van enkele platen, bovendien is men 
in het eerste geval voor honderd tot tweehonderd jaar van alle narigheid af. Bent u zuinig en ver
nieuwt u alleen enkele platen, dan loopt u kans dat over een paar jaar de dure nieuwe klinknaden 
weer gesloopt moeten worden omdat de ernaast liggende platen aan vernieuwing toe zijn . Bij 
het momenteel in de binnenvaart veel toegepaste 'verdubbelen' van slechte platen door middel 
van oplassen van nieuwe platen, is het mogelijk om diverse platen te kruisen en gedeeltelijk te 
bedekken. Bij klinken (fig. 4.3.) kan dit niet: is het schip slecht op de waterlijn, dan moeten diverse 
platen worden vervangen, ook al zijn deze platen boven of onder de waterlijn nog in goede staat. 

Afsluitend zou ik willen opmerken dat bij het restaureren van zeilschepen van de binnenvaart 
soms te weinig aandacht is voor de voorbereiding en de begeleiding. Deze fases worden soms 
zwaar onderschat. Het is echter zeer belangrijk hier rekening mee te houden, wil men als mu
seum een aanvaardbaar resultaat kunnen bereiken. 
De musea zouden naar mijn mening wel meer rekenschap moeten geven van de door hen uitge
voerde restauraties. Ik vrees dat het hier nogal eens aan ontbreekt. Van ieder gerestaureerd 
schip zou een uitputtend restauratieverslag beschikbaar moeten zijn. Het restaureren van een 
museumschip met de pretentie een museaal niveau te bereiken zonder een dergelijke schriftelij
ke verantwoording kan gelijk gesteld worden met het publiceren van een wetenschappelijk werk 
zonder bronvermelding. 
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5. Amsterdam-project: onderzoek van een Oostindiëvaarder 

J. Gawronski 

Binnen de actualiteit van het Glavimans symposion 1988 is een evaluatie van de huidige stand 
van zaken op zijn plaats ten aanzien van het onderwaterarcheologisch en historisch onderzoek 
van de Nederlandse Oostindiëvaarder in Engelse wateren de "Amsterdam" (1749), zoals dat in 
1984 door de Stichting VOC schip Amsterdam is opgestart . Het moment is gekomen om de sta
tus van dit VOC wrakproject met betrekking tot de organisatie, de technologie en het weten
schappelijke kader nader in ogenschouw te nemen en te plaatsen tegen de achtergrond van de 
heersende problemen op het internationale vlak bij het beheer en wetenschappelijk onderzoek 
van deze specifieke categorie van onderwater cultureel erfgoed, namelijk gezonken Nederland
se Oostindiëvaarders buiten de territoriale wateren van Nederland. 

Het Amsterdam project kent een lange voorgeschiedenis. De Stichting die het huidige onderzoek 
organiseert is reeds in 1974 opgericht onder auspiciën van de gemeente Amsterdam en het Mini
sterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Oorspronkelijk gold een beperkte 
doelstelling namelijk het bergen en tentoonstellen van het schip. Grootse plannen werden ge
maakt uitgaande van een droge land opgraving. Deze kwamen nooit tot daadwerkelijke uitvoe
ring. 
In 1984 werd een nieuwe richting ingeslagen. Een opgravingscampagne werd georganiseerd, 
bedoeld als verkenning en eerste oriëntatie, om vast te stellen of een onderzoek met behulp van 
moderne onderwaterarcheologische technieken uitvoerbaar was, wat voor infrastructuur daar
voor nodig zou zijn en ook om meer informatie over de toestand van het totale materiële complex 
van wrak en inhoud (fig. 5.1.) te verzamelen (1). 
Dit proefonderzoek vond zijn vervolg in de twee daaropvolgende zomers, zodat de werkzaamhe
den nader konden worden gedefinieerd binnen het kader van een allround onderzoeks- en be
heerprogramma, en het technisch apparaat kon worden uitgebreid en verfijnd. 

Fig. 5.1. Wrak van de "Amsterdam"; de wulfplanken van de achtersteven. 
Foto: C. Dobbs. 
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De "Amsterdam" is een scheepswrak dat hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de uitvoering van 
het onderzoek: het wrak is de meest complete, bekende Oostindiëvaarder, het vormt een driedi
mensionaal geheel, er is een groot informatiepotentieel aanwezig. Ook in historisch opzicht 
neemt het schip een bijzondere plaats in, daar het een eindfase van een scheepsbouwtechni
sche ontwikkeling vertegenwoordigt, waarover schriftelijke detailinformatie grotendeels ont
breekt en waarvan geen coherent archeologisch gegevenspakket voorhanden is. Als uitgangs
punt voor onderzoek geldt dat gestreefd moet worden naar het hoogste informatierendement, 
zowel met het oog op de uitvoering van het veldwerk als op het totale wetenschappelijke onder
zoek. 

Het onderzoeksproject karakteriseert zich dan ook door het streven naar hoogwaardige techno
logie en een multidisciplinaire opzet. Binnen de huidige aanpak kunnen een drietal takenpaket
ten worden onderscheiden: 
- opgraven/blootleggen: de eigenlijke materiële behandeling in het veld. Een systematische 

opgravingsmethode is ontwikkeld, waarbij het opgravingsvlak binnen het wrak trapsgewijs 
wordt uitgebreid en het overloopdek in verschillende opeenvolgende gedeelten wordt bloot
gelegd. Om een zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijke aanpak van de opgravingswerk
zaamheden te kunnen garanderen zijn verschillende technische voorzieningen aangebracht, 
zoals een trapeze-systeem (fig. 5.2.); 

- survey en registratie/analyse van opgravingsgegevens: de scheepsconstructie en vondstsitu
atie wordt in kaart gebracht met behulp van een geautomatiseerd surveysysteem (DSM) ge
combineerd met fotografische en video-registratie. Gestreefd wordt naar het toepassen van 
CAD-systemen ten behoeve van een driemensionale verwerking van de opgravingsgege
vens; 

--------

Fig. 5.2. Opgravingsvoorzieningen op de site van de "Amsterdam". Tekening J. Adams/Stich
ting VOC-schip "Amsterdam". 
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- behoud van het scheepswrak als monumenUconservering van de vondsten: maatregelen ten 
behoeve van een onmiddellijke behandeling van de vondsten vormen een onverbrekelijk on
derdeel van de opgravingsactiviteiten . Voor dit doel is een veldlaboratorium opgezet. Tot de 
verantwoordelijkheid behoort ook het behoud van de scheepsconstructie: sinds 1986 zijn on
derdelen van het wrak verstevigd met behulp van stangverbindingen, die in samenwerking 
met Hoogovens zijn ontwikkeld. 

De werkzaamheden op deze verschillende vlakken zijn onderling aan elkaar gerelateerd, er 
wordt gestreefd naar een dynamisch geheel. Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op een 
integratie van de archeologische en historische discipline. Historisch bronnenonderzoek dient in 
eerste instantie als uitgangspunt voor de archeologische opgraving van het wrak. Uitgaande van 
historische informatie wordt een model geconstrueerd, waaraan de archeologische gegevens 
kunnen worden getoetst. Dit model vormt een afspiegeling van het kader waarbinnen de Oostin
diëvaarder oorspronkelijk functioneerde ; met andere woorden de functionele eigenschappen 
van het vaartuig als multifunctioneel werktuig van de VOC vormen de criteria ter analyse en inter
pretatie van de gegevensstroom. Het uiteindelijke produkt waarnaar wordt gestreefd is een zo 
breed mogelijke reconstruct ie van het gebruik van dit schip, het leven en werken aan boord, op 
basis van een combinatie van materiële " feiten" en historische bronnen. 

Met deze doelstellingen en werkwijze heeft het project een meer duidelijke wetenschappelijke 
status gekregen dan voorheen het geval was. De jaarrapporten 1985 en 1986 mogen hier een 
bewijs van zijn. Deze ontwikkeling werd versterkt door de koppeling van het project met het IPP, 
dat de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van het onderzoek op zich nam. Hiermee wordt 
voldaan aan de richtlijnen ten aanzien van onderwaterarcheologie, zoals die in het rapport van 
de Historisch- wetenschappelijke Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van We
tenschappen zijn vastgelegd (2). 

Op het ogenblik vormt het Amsterdam-project het enige wetenschappelijke onderwatercheologi
sche onderzoek van een Oostindiëvaarder dat door een Nederlandse organisatie wordt uitge
voerd . In dit opzicht kan het Amsterdam project een belangrijke rol vervullen als pilotproject bij 
het onderzoek van deze categorie van nationaal cultureel erfgoed, Oostindiëvaarders. 

Internationaal gezien is er sprake van een complexe problematiek op dit vlak. Zoals bekend ligt 
het merendeel van deze wrakken buiten de territoriale wateren van Nederland. De problemen 
lijken dan ook in eerste instantie puur geografisch van aard. Echter in de huidige situatie speelt 
het op gang brengen van een bewustwordingsproces ten aanzien van de waarde van deze sche
pen als unieke informatiebronnen van een belangrijke periode van de Nederlandse maritieme 
historie een belangrijke rol. Een actieve manifestatie van de Nederlandse archeologie in een in
ternationale context is dringend gewenst. 

Uit een aantal recente gebeurtenissen blijkt steeds duidelijker dat vanuit de overheid geen ade
quaat antwoord gegeven kan worden op de problemen ten aanzien van het beheer van deze 
scheepswrakken in den vreemde. De gevallen van de " Geldermalsen", de "Bredenhof" en de 
" Risdam" zijn sprekende voorbeelden van het gebrek aan controle over de activiteiten van com
merciële bergers hedentendage en van het uitblijven van een tegenwicht door het ontwikkelen 
van eigen intitiatieven , die gebaseerd zijn op wetenschappe lijke en cultuurhistorische normen 
in plaats van puur financiële. 

Hiervoor zijn een tweetal redenen aan te voeren: Enerzijds is het coördinatiepunt onderwaterar
cheologie van WVC geheel in beslag genomen door de organisatie van scheeps- en onderwate
rarcheologische activiteiten aan het thuisfront. De nadruk ligt noodzakelijkerwijs op de ontwikke
ling van een beleidskader en een technisch apparaat. Op deze noodzaak wijst ook de recente 
nota Onderwater- en scheepsarcheologie (februari 1988) van de Monumentenraad. De dienst is 
zelf intensief betrokken geraakt bij de uitvoering van onderzoek van scheepswrakken en het be
geleiden van duikactiviteiten in de Nederlandse wateren . Gezien de relatief kleine bezetting be
tekent dit een zware belasting voor de dienst, ook na de op handen zijnde uitbreiding van deze 
veldeenheid "Archeologie onder Water". Noodgedwongen blijft er weinig gelegenheid om actief 
te kunnen inspringen wanneer er sprake is op het internationale vlak van de noodzaak van 
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"rescue- archaeology" of "first aid treatment" van Nederlandse scheepswrakken, laat staan dat 
lange termijn onderzoek van een wrak als een Oostindiëvaarder ter hand genomen kan worden. 

Voorts is binnen de huidige wetgeving in zekere mate sprake van een gedeelde taakverdeling 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van maatregelen wanneer een Nederlands historisch 
scheepswrak in het buitenland wordt gevonden. Tussen de beide betrokken departementen 
WVC en Financiën is weliswaar in de loop der jaren een goede vorm van samenwerking ge
groeid dienaangaande, echter de uitgangspunten van beide ministeries blijven per definitie we
zenlijk verschillend van aard, hetgeen het bereiken van een eenduidig standpunt ten aanzien van 
een cultuurbeleid van Nederland bemoeilijkt. 

Het is daarom verheugend dat de Monumentenraad in haar recente nota Onderwater- en 
scheepsarcheologie aandacht besteedt aan de formulering van een beleidskader op dit vlak. Uit 
de opmerking van de Raad zijn een tweetal conclusies te trekken: 
- goede internationale samenwerking is noodzakelijk (3); 
- afdoende regelen van een beleid inzake de onderwater- en scheepsarcheologie in eigen land 

(4). 

Het eerste punt ligt voor de hand, het tweede punt draagt het gevaar van het paard achter de 
wagen spannen. Gezien het moordend tempo waarin Nederlandse Oostindiëvaarders worden 
gelocaliseerd en vaak commercieel worden geëxploiteerd, is haast geboden en dient Nederland 
zelf binnen het Internationale verkeer op korte termijn concrete en pragmatische oplossingen 
aan te dragen en duidelijk aan te geven hoe zwaar deze historische schepen als nationaal cultu
reel erfgoed wegen. 

Natuurlijk is het in deze fase moeilijk de aandacht op het buitenland te richten, nu de normen 
voor het thuisfront moeten worden gesteld, een beleidskader moet worden gecreëerd: alle man
kracht en ook financiële middelen lijken hieraan te worden besteed. Echter ook deze schepen 
vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons nationaal maritiem bodemarchief, waar dan ook 
ter wereld, en verdienen daarom, ook volgens de normen van de nota van de Monumentenraad, 
serieuze aandacht. Ook doen zich op dit moment voldoende kansen voor om internationaal sa
men te werken bij de uitvoering van verantwoord onderzoek. 

Een recent voorbeeld van een dergelijke kans vormt het geval van de "Mauritius", de vroegste 
Oostindiëvaarder tot nu toe getraceerd, vergaan in 1609 voor de kust van Guinee en in 1985 ont
dekt door employees van de Franse oliemaatschappij Elf Gabon (5). Er werd contact opgenomen 
met het Ministerie van WVC om de mogelijkheden tot de uitvoering van een onderzoek te bespre
ken. Uiteindelijk heeft een opgravingscampagne in twee fasen plaatsgevonden van februari tot 
april 1986, die in z'n geheel is uitgevoerd door de DRASM, de Franse staatsdienst voor onderwa
terarcheologie (fig.5.3.). Het geheel werd gesponsord door Elf Gabon, dat een budget van 6-7 
miljoen Franse francs beschikbaar heeft gesteld. Het is spijtig te moeten vaststellen dat vanuit 
Nederland op geen enkele wijze aan de opgraving is deelgenomen, ondanks de aanwezige mid
delen en de belangstelling van Franse zijde. Ook in het nawerk is van een minimale inbreng 
sprake: additioneel historisch onderzoek, terwijl de uitwerking, conservering en uiteindelijk publi
catie berusten bij een internationaal team van Franse, Engelse en Duitse wetenschappers. 

Met het Amsterdam project is de mogelijkheid binnenshuis tot een duidelijke profilering van de 
Nederlandse archeologie op dit vlak en de heersende beleidslacune op te vullen. Het uitvoerend 
apparaat is gecreëerd, de technische middelen zijn ontwikkeld en een flexibel onderzoekspro
gramma is opgesteld. De opgraving fungeert als experimenteertuin van nieuwe technieken en 
heeft tevens een educatieve waarde als onderwaterveldschool van amateurduikers' en studen
ten. Het wetenschappelijke informatierendement is gezien de staat van het vaartuig hoog. 

Wat tevens van groot belang is, is de brede en internationale belangstelling die de Amsterdam 
van oudsher heeft genoten, zowel in de archeolgische vakkringen als bij het brede publiek. Het 
wrak is wereldwijd bekend, het belichaamt een intrigerend historisch verhaal van hoge menselij
ke waarde, dat mede door het werk van de Britse archeoloog Peter Marsden tot leven is gewekt. 
Deze hoge publiekswaarde biedt meer dan enig ander archeologisch project, de mogelijkheid 
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Fig. 5.3. Opgravingswerkzaamheden op het wrak van de "Mauritius". Foto DRASM. 

tot een extensieve sponsorbenadering ter ondersteuning van de uitvoering van het onderzoek. 
De begroting van de opgraving is dan ook voor de helft gedekt door de materiële bijdragen van 
tal van binnenlandse en buitenlandse bedrijven en fondsen . Een stabiele financiële situatie met 
name met betrekking tot de stafkosten heeft de Stichting evenwel nog niet bereikt. 

Het moge u duidelijk zijn dat het Amsterdam project een nationale aangelegenheid is en een 
concrete beleidsondersteuning waard is. In dit verband is het betreurenswaardig te moeten vast
stellen dat deze tot nu toe ontbroken heeft. Ik wijs hierbij op de herhaaldelijke negatieve advise
ring door de Monumentenraad. 

Mocht het Amsterdam project in dit stadium moeten stranden, dan betekent dat niet alleen het 
verlies van een belangwekkend onderzoek op het vakgebied van de VOC, maar meer nog het 
teloor gaan van een kans een pilotproject te creëren, dat een stimulans voor de ontwikkeling van 
de Nederlandse onderwaterarcheologie betekent en waaraan men zich internationaal kan spie
gelen. Ik spreek daarom de hoop uit dat we daar op korte termijn met z'n allen iets aan kunnen 
doen in Nederland. 

Noten 

1. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het onderzoek, zie: 
Gawronski, J.H.G. 1 Jaarrapport van de Stichting VOC-schip 
(ed.), 1986 "Amsterdam", 1985. Amsterdam. 

2. Bruijn, J.R. et al., Rapport van de Commissie Normen Onderzoek 
Scheepswrakken, KNAW, Amsterdam. 

3. Nota Onderwater- en Scheepsarcheologie van de Monumentenraad, 1988, 25. Rijswijk. 

4. Nota Onderwater- en Scheepsarcheologie van de Monumentenraad, 1988,31 noot 4. Rijswijk. 

5. Miquel , A., 1987 La fin d'un voyage: Ie Mauritius coule au Cap Lopez. La Recherche 
18, nr. 93, 1400-1402. 
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6. Maritime archaeological heritage: responsibility and management 

Reinder Reinders 

The significanee of a shipwreck as an archaeological source 

Until recently, the study of the history of shipping and shipbuilding was based al most exclusively 
on written and pictorial sources, which contained a fund of information on the period from the 
17th century onwards, but relatively little on earlier times. This is particularly true of the history 
of shipbuilding: models and drawings of large ships from the 17th century and earl ier are scare, 
and written sources such as the publications of Witsen and Van Yk contradict each other. The 
study of smaller ships dating from the 18th and 19th centuries even belongs to the domain of 
prehistory, since written evidence is lacking. 

It is obvious that shipwrecks - the ship herself and her equipment, inventory and cargo - are an 
indispensable element in the study of the history of shipbuilding and the use of different ship 
types ; for long periods, they are the only source available. 

Let us now consider from an archaeological point of view the elements that constitute a ship find: 
- the ship with in som cases the remains of spars and standing and running rigging; 
- the equipment; 
- the inventory; 
- personal belongings - skeletal remains; 
- cargo. 

The investigation of the ship can provide information on technical matters. The examination of 
annual rings of planks and ribs may produce valuable information about the type of wood used, 
about the date of felling and the origin of the wood. It mayalso answer questions such as how 
the planks had been cut from the trees, or how they had been cleft and for how long the wood 
had remained unused. 

The investigation of the structure and the shape of the ship can inform us about the method and 
the sequence of the process of shipbuilding. A reconstruction of the vessel enables us to deter
mine with what type of ship we are dealing and to calculate the weight, capacity, strength, stabili
ty and performance of the ship. It is clear that the significance of nautical archaeology is derived 
mainly from the study of th is element of the ship find, since relevant information obtained from 
written and pictorial sourees is insufficient or even non-existent. 

The next element is the equipment; we distinguish between general equipment, necessary to 
make the ship ready to sail and working equipment, necessary to enable the vessel to perform 
her function. The bulk of the artefacts recovered from a shipwreck site belongs to the categories 
inventory and personal belongings. It is these artefacts that teil us about the ship's management 
- administration, navigation and maintenance - about the conveniences on board - living conditi
ons, cooking and feeding - and about the ship's company. 

In case of a cargo-vessel , the cargo does not only provide information about itself, but also about 
the plan of stowage, if the accomodation plan is more or less intact and the cargo has not shifted 
too much . 

These elements, ship, equipment, inventory, personal belongings and cargo, together with the 
sediments in which the vessel is embedded, constitute the integrant parts of the shipwreck find. 
The integrality of th is find complex is destroyed when it is investigated by means of excavation . 

The scope of Dutch shipping in the 17th and 18th century 

I shall only deal with the subject in brief, as the time for a more exhaustive discourse is lacking. 
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Traditionally, two elements of our maritime history have received national - and international - at
tention: the Dutch East India Company (VOC) and the Admiralties. During the last decades, ho
wever, more attention has not only been paid to the interest in the social aspects of shipping, 
but also to less noticeable features such as the transportation of passengers by means of a 'trek
schuit ' and the 'beurtvaart', the scheduled services between cities for the transportation of goods 
and passengers. The study of these aspects produced striking data about the intensity of water
borne transportation in the Netherlands. 

Characteristic features of the geographical situation in the western and northern parts of the Ne
therlands from the 17th to the 19th century are: 
- the dense network of waterways, 
- the vast in land sea, the Zuiderzee, 
- the lack of su itable natural harbours having a proper connection with the open sea, 
- the problem of the silting of the harbours. 

The first two features determined to a large extent the intensity of waterborne transportation. The 
other two features resulted in inventions like the mud-mill and the ship's camel, which were de
signed to master the problems encountered along the route from Amsterdam to the island of 
Texel. 

A rough classification according to the sailing range of the vessels and the dimensions of water
ways gives the following - incomplete - list of ship types used for fishing: 
- 'punters' on small waters and along the coast, operated by one man; 
- 'botters' and 'waterschepen', on the Zuiderzee, sailed by a skipper and a mate; 
- the herring bush, on the North Sea, sailed by a captain and his crew; 
- whaling vessels operating in the Arctic Ocean. 

The same variety in ship types can be seen with respect to the transportation of passengers and 
goods: 
- 'trekschuiten' on rivers and canals; 
- cargo vessels and 'beurtschepen', like the 'wijdschip' and the 'tjalk ' on the Zuiderzee; 
- merchantmen for the Baltic trade; 
- ocean-going merchantmen for the trade with East and West India. 

Examples of these ship types have already been excavated and more will undoubtedly be found 
in the future. The same applies to the remains of ships used for warface and in the organization 
of the harbour. Of this variety, the ships of the East India Company are receiving a lot of attention 
at the moment, also from the general public; we are experiencing a veritable VOC Renaissance. 
In 1985, we witnessed the building of a VOC-ship for Japan at a shipyard near Makkum and the 
laying down of the keel of yet another VOC-ship in Amsterdam. Evidently, the capita I of our 12th 
province did not want to be outdone, so that from my office in Lelystad I can now witness the 
building of the 'Batavia'. As far as I know, not much is left of the standardization introducted by 
the VOC in 1742. 

It is clear how wide the field of nautical archaeology is, which demands our attention. This beco
mes even more apparent if we take the factor time into considertation. The East India Company 
has existed for only 200 years, whereas in the Netherlands shipwrecks have been excavated, that 
give information on the history of shipping and shipbuilding from prehistorie times up to the pre
sent, with some gaps in time. They enable us to study the evolution of shipbuilding techniques, 
the function of the different ship types and the changes in equipment and inventory. 

The ideas on research priorities with regard to the 17th and 18th centuries are diverse. Marsden, 
speaking about the 'Amsterdam', states: 'There can be few archaeological sites which can equal 
this one in its combination of exceptional wealth of both historical and archaeological informati
on'. In my opinion, however, the miserabie 17th century Amsterdam mud-barges, (fig. 6.1.) , exca
vated in Flevoland, are a perfect match for the Amsterdam as far as historical and archaeological 
information is concerned. 
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Fig, 6,1, A mud dredge and some mud barges, Elching of Reinier Nooms, mid 17'h centrury. 

In the case of sulficient financial means, the researcher himself determines his priorities, but 
lack of money or abundance of material will force him to weigh the different priorities against 
each other, 

There is another point I wish to mention: In the Netherlands, there is not only a lack of scientific 
tradition in the field of maritime archaeology, but also in the field of maritime anthropology, The
refore, many data on recent local craft have not all or not yet been recorded , 

The development of archaeological research of boats and ships in the Netherlands, 

The first excavation of a vessel in the Netherlands dates back to the year 1822, when at Capelle 
op de Langstraat the remains of a ship were found, which had probably served in the siege of 
Geertruidenberg in 1594. On the initiative of the Naval Secretary the naval architect Glavimans 
measured the ship and made a model of it. Afterwards, the Royal Dutch Institute published a 
detailed report in which attention was paid to the archaeological, historical and structural results 
of the investigation, It is likely that notes of the well-known Dutch archaeologist Reuvens, whom 
Glavimans met at Capelle, are also included in this report. 

With the exception of the excavation of a Roman vessel at Vechten, no excavations were carried 
out until 1930, when the Utrecht ship was excavated, Archaeologists and naval architects were 
involved in this project. Attention was also paid to the soil profile, because it was expected that 
the soil layers could be dated on the basis of the age of the vessel. This proved to be dilficult, 
because of the theories regarding the age of the ship varied from the Roman period to the 12th 
century, 

In the case of the ship excavations in the Ijsselmeer polders, in 1942, it turned out to be possible 
to date the soillayers, because the date of the wreckage of the ships could be traced rather accu
rately in many cases. This was considered so important that in the period 1945-1955 the dating 
of the soil layers became the main objective of archaeological research , to the detriment of the 
constructional aspects of shipbuilding. After 1955, the interest in the dating of soillayers flawed; 
from then on, the emphasis was on the development of the museological aspects of nautical ar
chaeology, It is not surprising that the interest in the 'Amsterdam' was initially directed towards 
the salvage, transportation , conservation and exposition of the ship. 

45 



The development of nautical archaeology in the Netherlands changed rapidly after 1974, when 
research became the main concern. This research involved ships from Roman times found at 
Zwammerdam and incJuded the investigation of methods of conservation of waterlogged wood ; 
in the IJsselmeer polders, the emphasis returned to the constructional aspects of shipbuilding. 

At the same time, a start was made in the IJsselmeer polders with a proper management of the 
100 uninvestigated shipwrecks of which the site was known . The aim of the management pro
gramme is to draw up an inventory of the sites and provide protection, which since 1979 has re
sulted in the protection in situ of over 20 important shipwrecks by locally raising the groundwater 
level. Excavation is only undertaken if protection is impossible. Here, the emphasis is on the ma
nagement of the 'archaeological archives', a tendency that has become common practice in 
Dutch archaeology; protection is now more or less the rule, excavation being only one out of se
veral possibilities. 

The reponsibility for and management of the maritime archaeological heritage 

Mr. Van Doorn, a former Minister of Culture in the Netherlands, had a simple outlook on the Am
sterdam-project: 'Not a cent from th is Ministry'. Since then, Mr. Van Doorn has left office and the 
cent has been taken out of circulation. 

Investigation or salvage of a Dutch ship situated within the territory of a foreign country is not 
a task provided for in the Dutch Ancient Monuments Act. If the material heritage of the VOC in 
foreign territory - shipwrecks, storehouses, forts - is considered Dutch cultural heritage, it seems 
sensible to propagate the Dutch point of view concerning investigation, protection and manage
ment of the heritage and to supply means for these purposes. I have stated before that the ship, 
her equipment, inventory and cargo are the integant parts of a ship find . Investigation implies 
the investigation of the whole complex; the alternative is the protection of the whole complex. 
It also implies that the elements constituting the complex belong together and are in principle 
undividable, irrespective of the proprietary claims. 

Dutch scientific institutions will only participate in the investigation of VOC ships abroad if it fits 
into the research program me of the institute involved . Of course, local rules and regulations must 
be observed, but it is here that the different countries differ so greatly. For instance, in the Nether
lands archaeological institutions need a permit from the Ministry of Culture to carry out excavati
ons, whereas in England an excavation permit may be granted to a qualified archaeologist. Evi
dently, an excavation permit for the 'Amsterdam' is to be obtained from the English authorities. 
However, particularly in the case of investigation of this extent, I think archaeological institutions 
should be responsible for the scientific research program me and the excavation . In my opinion , 
this should be clearly separated from fund raising activities and logistic support. 

Only recently, VOC and underwater archaeology were synonymous with money and the Ministry 
of Finances. A 1982 press report of this Ministry reads as follows: 'On the seabed , spread over 
the globe, Iie some 1600 shipwrecks, many of which are loaded with gold, silver and other vaIua
bies. A few dozens of these wrecks are ships of the VOC ... He who finds a wreck of a VOC ship 
and salvages the cargo cannot just keep it to himself. He is th en confronted with the Dienst der 
Domeinen (Domains Authorities). The finder is only entitled to a part of the total value of the car
go; the remainder is for the State of The Netherlands'. From th is press report we can further cite 
statements Iike: 'part of the treasure', 'part of the loot' and 'the finds yielded many hundreds of 
thousands of guilders'. 

Since then , mallers have taken a course for the beller. Within a short period of time, valuable 
experience has been acquired in underwater research of shipwrecks in the Waddenzee and of 
the 'Amsterdam' off Hastings. In addition, af ter commendable consultations within the Ministries 
of Culture and Finances, in contracts allention is now being paid to conditions regarding scientifi
cally sound research, the publication of the results and the keeping together of the ship find com
plex. The most important development, however, was that the Minister of Culture followed the 
advice of the Monument Council and on June loth 1985 decJared that he had been convinced 
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ol the lact that the Ancient Monuments Act is lully appicable within the entire Dutch territory, 
which also includes the Dutch territorial waters; until then, there had always been uncertainty 
about this. 

This would certainly seem a change lor the beller; but is it indeed? Let us consider the present 
situation: 

a. The area ol the IJsselmeer polders 
In the IJsselmeer polders the sites ol 100 shipwrecks are known. When the groundwater level 
will drop after the polders have been drained, the wrecks will run the risk ol deteriorating. The 
wood above groundwater level will rot within 30 years. 

b. The Rh ine area 
Between two and lour wrecks are lound every year during earth- removal activi ties in the river 
areas and digging work in the cities. II there is any time at all to investigate them, it must al
ways be done in a great hurry. 

c. The underwater area 
In the in land waters and the territorial waters olf the coast approximately 450 shipwreck-sites 
are known. Natural erosion ol the seabed, dredging activities and illegal salvaging are a 
constant threat to these remains. 

II a similar situation should exist in our archives, the State Archivist would make a tremendous 
luss. There is, however, no institution in the Netherlands charged with the management ol ship
wrecks; nor is there a departement sulliciently equipped to take care ol this task. 

It is perlectly clear to me that we are in need ol an archaeological institution to enlorce the provi
sions ol the Monuments Act regarding maritime archaeology. This institution should be able to 
perlorm the specilic tasks ol maritime archaeology and should be weil equipped technically as 
weil as in terms ol research capacity. lts primary tasks should be drawing up an inventory ol sites, 
providing protection and investigation ol shipwrecks; in addition there should be room lor conser
vation and exposition ol large objects. 

I think that there is also a task involving the investigation ol voe ships abroad. This task should 
not include the actual participation ol this Institute lor Maritime Archaeology, but co-ordination 
ol the Dutch part in the research-activities in order to ensure, lor instance, that all documentation 
on the investigation ol VOC ships is available at a central point in the Netherlands. 

Salvage, salvage law and salvors played an important part in the way nautical archaeology was 
looked upon. I preIer O'Keele"s point ol view lormulated at the Vancouver Meeting in 1983, con
cerning 'Nautical Archaeology: Progress and Public Responsibility'. Speaking about underwater 
cultural heritage, O'Keele said: 'The law ol salvage has an inherent economic objective. It is seri
ously dislunctional lor preservation ol the underwater inheritance, since it had traditionally en
couraged speedy removal ol commercially valuable relics, it is widely accepted that the coastal 
state may exclude salvage law to protect the underwater cultural heritage .. ... . Having excluded 
salvage law, the state is under alegal duty to protect the underwater cultural heritage. Article 
303 (1) ol the Law ol the Sea Convention reads: " States have a duty to protect objects ol an ar
chaeological and historical nature, lound at sea and shall co-operate lor this purpose." That is 
a positive duty. It goes beyond just passing legislation; it goes beyond imposing penalties. It re
quires a positive program ol management both to extract and preserve inlormation'. 
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7. Ontwerp voor een nationaal instituut voor maritieme archeologie 

Lody Trap 

Het ontwerp voor een nationaal instituut voor maritieme archeologie maakt deel uit van een 
reeks culturele, economische en recreatieve ontwikkelingen langs de IJsselmeerkuststrook bij 
Lelystad, zoals de Marina-jachthaven, het VOC-schip Batavia, het info-centrum Nieuw Land en 
Lelystad-Haven. Het gebouw wordt opgevat als een grootschalige voorziening 'in het groen' die 
tevens een front maakt naar het water (fig . 7.1.). 

De locatie voor het instituut is gelegen bij het markante sluizencomplex, de plaats waar de Hout
ribdijk aansluit op het wegennet van Flevoland. Het gebouw krijgt een plaats op het land, om 
zo een spanningsveld te creëren tussen de druk bevaren scheepvaartroute, de varende schepen 
in het water en de geconserveerde schepen op het land. Het programma van eisen voor het ont
werp is opgesteld in samenwerking met medewerkers van de afdeling Scheepsarcheologie (Ke
telhaven) van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. Ketelhaven neemt binnen de groep van 
instellingen die zich met archeologie en maritieme geschiedenis bezig houden, een eigen plaats 
in. Ketelhaven kan, gezien de aard van de werkzaamheden, de breedte van het werkterrein en 
de samenstelling van de collectie, die afkomstig is uit het gehele land en betrekking heeft op 
een periode vanaf de prehistorie tot 1900, worden beschouwd als een instelling van "nationaal 
belang". Voor de toekomstige ontwikkeling zou het gewenst zijn dat deze eigen kenmerken ver
der worden uitgewerkt en versterkt tot een Nationaal Instituut voor Maritieme Archeologie, met 
als voornaamste taken: 

- het verrichten van onderzoek op het gebied van de scheepsarcheologie, 
- het uitvoeren van opgravingen van scheepsresten op het land en onder water, 
- het verlenen van assistentie aan andere instellingen bij het onderzoeken van onder water ge-

legen archeologische vindplaatsen, 
- het voorbereiden van maatregelen tot bescherming van scheepsresten, 
- het conserveren en restaureren van voorwerpen die lange tijd onder water hebben gelegen 

en het verrichten van onderzoek naar conserveringsmethodes, 
- het opzetten van een nationaal depot voor schepen, inventarissen en lading, 
- het overdragen van kennis en het geven van voorlichting op het gebied van de scheepsarche-

ologie. 

Fig. 7.1. Maquette van het ontwerp voor een Nationaal Instituut voor Maritieme Archeologie. 
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De tweeledige functie van het instituut waar men komt om objecten te bekijken en een centrum 
voor bewerking en studie, waar onder meer conserveringsmethoden worden onderzocht en in 
praktijk gebracht, heeft geleid tot een dubbele route: een 'openbare' die de hal, de wisselexposi
ties en de depots toegankelijk maakt en een route die langs het onderzoeksgedeelte voert. Naast 
deze twee routes zijn het conserveringsproces en de hijszone in het scheepsdepot bepalend ge
weest voor de ruimtelijke opbouw van het instituut. Bijzondere aandacht is er voor de twee omka
derde uitzichten die bij de entree worden geboden op respectievelijk het scheepvaartverkeer en 
het noordwestelijk gelegen sluizencomplex. Los van het eigenlijke instituut zijn gastenverblijven 
gepland, ten behoeve van mensen die bij het instituut tijdelijk onderzoek verrichten. 
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8. Herziene scheepsbouwkundige vuistregels in de Romeinse tijd 

Rink van Fucht 

Tijdens het Glavimans symposion 1985 hield ik een inleiding over een vergelijkend onderzoek 
van structuurmaten met betrekking tot schepen uit de Romeinse tijd, gebaseerd op gemiddelden 
en groeperingen van verhoudingen (Fucht, 1987). Kritische opmerkingen uit de daarop volgende 
discussie maakten mij duidelijk, dat concentratie op de meest zekere data en toetsing aan goed 
bewaarde schepen wenselijk was (Reinders 1987, 106). Mijn dank gaat uit naar allen die door 
het aangaan van de discussie hebben bijgedragen tot dit bijgeschaafde beeld. 

Het kiezen van uitgangspunten met betrekking tot mogelijke verhoudingen tussen structurele 
maten en een daarop gebaseerde systematische benadering wordt bemoeilijkt door het ontbre
ken van specifiek scheepsbouwkundige handboeken uit de Romeinse tijd. Een onderscheid tus
sen Griekse of Romeinse bouw kan nauwelijks worden gemaakt. Het gebruik van de omschrij
ving "Romeinse tijd" slaat hier op de periode ca. 400 v.C. tot ca. 400 n.C. met betrekking tot 
de Mediterrane scheepsbouw in het algemeen. Aanknopingspunten kunnen we onder andere 
vinden in de oorspronkelijke maatvoering van de schepen zelf, de algemene bouwkundige hand
boeken van Vitruvius en de benadering van structuurmaten in de contemporaine architectuur. 

Schepen verschillen echter van andere bouwkundige structuren door hun complexere gebogen 
vormen. Ze zijn onderworpen aan sterk wisselende spanningen, onder andere veroorzaakt door 
dwarsscheeps wringende en toedrukkende krachten, welke een veel hechter verband noodzake
lijk maken. Een vergelijking met de wijze, waarin in de 17e en 18e eeuw het ontwerpproces van 
de scheepsstructuurmaten tot stand kwam, zal waarschijnlijk een meer doelmatige benadering 
blijken te zijn . De eisen van de specifieke functie, het laadvermogen, de snelheid, de hydrodyna
mische vorm, stabiliteit, zeewaardigheid en dergelijke zijn bindende factoren. 

Allereerst zou ik nader in willen gaan op de vergelijkbaarheid van vuistregels, zoals die werden 
gehanteerd in 17e en 18e eeuwse scheepsbouwkundige handboeken. Daarbij beperk ik mij tot 
de belangrijkste structuurmaten, omdat in de praktijk de overige daarvan werden afgeleid en om
dat de vergelijkbaarheid van scheepsresten zich doorgaans beperkt tot het vlak. Vervolgens zal 
ik de essentiële structurele verschillen tussen de Romeinse tijd en de 17e eeuw nader trachten 
aan te geven en ingaan op de daaruit voortvloeiende verschillen in aandacht van de bouwers. 
Dan geef ik een overzicht van de belangrijkste en meest zekere structuurmaten in de Romeinse 
tijd , om daarna een aantal van de meest zekere maten en vuistregels te toetsen aan twee van 
de best bewaarde en gereconstrueerde schepen. Ten slotte beschrijf ik een aantal meer contro
versiële vuistregels. 

Uitgangspunt bij het vergelijken van structurele vuistregels uit verschillende periodes is een ge
meenschappelijke grondslag in een overdracht van ervaringen, opgedaan door 'trial-and-error' 
in de vorm van eenvoudige verhoudingen. Coulton (1977, 64-68) acht een dergelijk functioneren 
van proportieregels kenmerkend voor de Griekse architectuur. Bij Vitruvius (ca. 25 v.C.) vinden 
we een neerslag van de Hellenistische bouwregels uitgedrukt in proportieregels en modulaire 
systemen (KneII, 1984). De handboeken uit de late Keizertijd van Palladius en Faventinus tonen 
nauwelijks technische vooruitgang ten opzichte van Vitruvius (Plommer 1973, 31), maar wat het 
hoogtepunt van de betonconstructies van de vroege en midden Keizertijd betreft, bestaat er een 
lacune in de geschreven bronnen. In het algemeen geven geschreven bronnen geen goede in
druk van het technische niveau van de beste bouwkundigen met betrekking tot grensoverschrij
dende structuren. Uit bestaande structuren blijkt dat bepaalde architecten, zoals bij voorbeeld 
Mnesikles in de 5e eeuw v.C. (Propylaia, Athene) , zich wel bewust waren van het feit dat de span
ning in het midden en aan de onderkant van een balk het grootste is (Coulton 1977, 147-148). 
De juiste kennis met betrekking tot het waarom werd echter pas begin 1ge eeuw ontwikkeld (Hau
sen 1979, 9). 
De ontwikkeling van de 17e eeuwse bouwkunde en mechanica werd in hoge mate geïnspireerd 
door werken uit de Klassieke Oudheid, zoals Vitruvius, Palladius, Eukleides, Archimedes en He
ron van Alexandrië (Hausen 1979, 34). De empirische grondslag van de 17e/18e eeuwse scheep
bouwkunde werd expliciet vermeld in de handboeken van C. van Yk (1697, 52) en P. van Zwijn
dregt (ca. 1756, 20). Daarom lijkt een vergelijking met de Romeinse tijd een verdedigbaar uit
gangspunt. 
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De structuurregels van Witsen (1671 , 65-66) waren gebaseerd op verhoudingen tussen de 
scheepslengte en de diktes van scheepsdelen, waarbij alleen de voorslevendikte (dwarsscheeps 
aan de binnenzijde gemeten) direct met de scheepslengte werd verbonden en functioneerde als 
moduul. Alle andere maten, waaronder ook de spantdikte (boven de kiel) werden van de voorste
vendikte afgeleid en waren dus indirect verbonden met de scheepslengte. De stevendikte werd 
uitgedrukt in 1/10 duim per voet scheepslengte. De omgerekende diktes van huid, spant, steven 
en kiel verhielden zich tot elkaar als 1 : 3 : 4 : 5 (duimdiktes per 40 voet scheepslengte). De kiel
dikte kwam neer op 1/8 duim per voet scheepslengte (de kielbreedte op 3/20 duim/voet) en de 
spantdikte, bij een romplengte/breedte verhouding van 4, op 3/10 duim per voet scheepsbreedte. 
De scheepslengte/huiddikte ratio bedroeg omgerekend 440. 

Een generatie later vinden we bij Van Yk (1697, 52-68) een meer flexibele benadering. De rol van 
de binnenkant van de voorsteven als tussen medium verviel. Steven en kiel werden ieder afzon
derlijk direct verbonden met de scheepslengte en spanten en dwarsbalken met de scheeps
breedte. Bij een romplengte/breedte verhouding van 4 kwam het resultaat ongeveer overeen met 
de benadering van Witsen, maar het systeem was beter afgestemd op afwijkende rompverhou
dingen (zie tabel 1). 

Tabel 1 

structuurmaten 

stevendikte 
dwarsscheeps 
per voet 
scheepslengte 

kieldikte per 
voet scheeps
lengte 

kielbreedte 
per voet 
scheepslengte 

spantdikte 
midscheeps per 
voet scheeps
lengte 

spantdikte 
per voet 
scheepsbreedte 

lengte/ 
huiddikte 
ratio 

spanttussen
ruimte 

spanthartafstand 

klamphartafstand 

52 

indirect bij 
Witsen 1671 
via steven 

1/10 
duim 

1/8 
duim 

3/20 
duim 

3/40 
duim 

3/10 
duim 
(l/b=4) 

ca. 440 

vuistregels 

direct bij 
Van Yk 
1697 

1/10 
duim 

1/7 duim 
of iets 
minder 

1/7 
duim 

1/3 
duim 

ca. 300-400 
60-160 voet 
330-360 

14-15 
duim 

voor zeegaande 
schepen in de 
Romeinse tijd 

1/6 - 1/10 duim 

1/3 - 1/4 
duim 

375-400-425 

3/4-1 voet 

1/2 voet 



De stevendikte dwarsscheeps bedroeg nog steeds 1/10 duim per voet scheepslengte, maar 
merkwaardig genoeg werd in dit geval de kielbreedte verbonden met de scheepslengte. De re
sulterende verhouding van 1/7 duim per voet lengte verschilde weinig van Witsen's 3/20 duim 
per voet. De kieldikte mocht van Van Yk gelijk zijn aan de breedte of iets minder. De spantdikte 
midscheeps werd uitgedrukt in 1/3 duim per voet scheepsbreedte. De spanttussenruimte moest 
14 à 15 duim zijn (en van de overloopbalken 3,5-4 voet). Achter en voorwaarts moesten alle in hou
ten en wat daar buiten zat dunner zijn dan midscheeps (Van Yk 1697, 80). De huiddikte werd 
met behulp van een tabel direct in relatie gebracht met de scheepslengte. Omgerekend in een 
lengte/dikte ratio blijkt uit deze tabel een variatie van ca. 300 à 400. Van Yk (1697, 86) zag liever 
een wat dikkere huid dan de gewoonte was. Deze keuze voor een wat zwaardere huid schiep 
ruimte voor een wat grovere variatie, welke mogelijk tevens voortkwam uit een streven naar stan
daardisatie van plankdiktes. Pas bij lengteverschillen van 20 voet (ca. 5,7 m) werd gekozen voor 
een andere huiddikte, waarbij de dikte meestal met sprongen van 1/2 duim veranderde. Uit de 
tabel valt verder af te leiden dat bij schepen met een lengte van 60 à 160 voet de lengte/huiddikte 
ratio geringer varieerde tussen 330 en 360. Bij schepen beneden 60 voet lengte was de huid 
naar verhouding dikker (ratio ca. 300) en boven 160 voet dunner (ratio ca. 400). 

In de loop van de 18e eeuw werden vuistregels niet meer uitsluitend uitgedrukt in duimdiktes 
per voet rompafmeting, maar ook per voet balklengte. 

Van Zwijndregt (1756, 52) ging voornamelijk in op het geometrische ontwerp van projectieteke
ningen, maar we kunnen bij hem ook een regel vinden voor de stevenbreedte (in de lengterich
ting gemeten) van 3/4 duim per voet stevenlengte. 

Een dergelijke benadering, maar niet consequent doorgevoerd, vinden we verder bij Duhamel
Monceau (1759, 80-99) bij wie de kieldikte werd uitgedrukt in 1/8 duim per voet kiellengte. De 
kieldikte functioneerde als moduul voor de overige maten. De verbinding van de spantdikte met 
4/5 van de kieldikte lijkt weer een achteruitgang ten opzichte van Van Yk. De huiddikte bedroeg 
gemiddeld 3/4 (1/2-1) van de dikte van het eerste berghout, welke verbonden was met de kiel
breedte. Omgerekend kwam dat ongeveer overeen met een lengte/huiddikte ratio van ca. 330. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er nogal wat verschillende mogelijkheden waren voor vuistregels 
die globaal hetzelfde zeewaardige resultaat gaven. Bij het benaderen van structuurmaten in de 
Romeinse tijd zullen we in ieder geval rekening moeten houden met mogelijke verhoudingen tus
sen structuurdiktes en rompafmetingen, zoals de scheepslengte en de scheepsbreedte. Maar 
ook relaties met de kiellengte behoren tot de mogelijkheden. Zeker vergelijkbaar lijkt het uitdruk
ken van structuurmaten in duim- of vingerdiktes per scheepsafmeting in voeten . Er zijn echter 
belangrijke structurele verschillen in de bouwwijze van de Romeinse tijd en de periode rond 
1700. Het essentiële verschil betreft de wijze, waarop verbindingen werden gelegd. Voor de ver
schillende bouwers waren dan ook verschillende structuurdelen belangrijk. Generaliserend ver
liepen rond 1700 de belangrijkste verbindingen van de resulterende structuur via de skeletdelen, 
terwijl deze in de Romeinse tijd in belangrijke mate via de huid werden gelegd. Terecht merkte 
de ervaren scheepstimmerman C. de Ruiter (1759, 111 en 119) met betrekking tot de skeletbouw 
op dat de kwaliteit van het schip niet zozeer afhing van 1/2 duim hout meer of minder, maar van 
de verbindingen. 

In de Romeinse tijd werd een belangrijk deel van de functie van de spanten vervuld door inwen
dige spanten in de huid, een soort klampverbinding ("mortices-and-tenons"): plankjes ingelaten 
in gleuven in de dikte van de huidplanken en aan weerskanten van de naad geborgd met een 
deuvel. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor de huid veel belangrijker was en dus ook meer aan
dacht kreeg dan rond 1700 het geval was. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een 
analyse, uitgevoerd door Steffy (1985, 72-82) van een Griekse kustvaarder in de 4e eeuw v.C., 
vergaan bij Kyrenia (Cyprus). Het grote aantal metingen over 1497 klamphartafstanden, overeen
komend met 38% van het toale aantal afstanden, maakt het mogelijk de nauwkeurigheid van 
werken van de bouwer vast te stellen. Er blijkt een verschil te zijn tussen het gemiddelde aan 
bakboord- (11,7 cm) en aan stuurboordzijde (11,8 cm) van 1 millimeter. De bouwer veroorzaakte 
zelf dus een afwijking van 0,9% bij het uitzetten van de belangrijkste maten. Hieruit volgt tevens 
dat op grond van scheepsopgravingen de voetmaat niet nauwkeuriger kan worden bepaald dan 
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tot op 3 mmo In de meeste gevallen zullen we met grotere variaties rekening moeten houden, 
omdat de opgravers minder nauwkeurig zijn geweest dan de bouwers en het aantal metingen, 
waarover gemiddelden kunnen worden berekend, geringer is. Steffy verrichtte een uitzonderlijk 
groot aantal metingen. Meestal moeten we het doen met ca. 20 metingen, waardoor we rekening 
moeten houden met mogelijke afwijkingen van soms 1 cm bij het bepalen van de voetmaat. 

Uit dezelfde analyse van Steffy bleek een maximale variatie tussen gemiddelde plankdiktes voor 
te komen van 6 mm, terwijl de variatie voor het grootste deel beperkt bleef tot 2 mm onder en 
boven het totale gemiddelde. Hoogst waarschijnlijk werden gemiddelden van klampafstanden, 
huiddikte en spantafstanden tot op enkele millimeters nauwkeurig in de gaten gehouden . Ten be
hoeve van maatvergelijkend onderzoek dienen opgravers met name deze maten met een soort
gelijke nauwkeurigheid te registreren. Ondanks de mogelijke afwijkingen tot 1 cm bij het bepalen 
van de voetmaat op basis van de klampafstand is het meestal toch mogelijk de voetmaat met 
meer zekerheid te bepalen door deze maat te combineren met de gemiddelde spanthartafstand . 
Beide moeten in vingers of in duimen kunnen worden uitgedrukt, waardoor allerlei andere moge
lijjkheden kunnen worden geëlimineerd. Zo kan wel worden bepaald of er sprake is van een klei
ne Ionisch-Romeinse voetmaat van ca. 29,6 cm of een Dorische voetmaat van ca . 32,6 cm. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste structuurmaten in de Romeinse tijd. 

De klampverbinding biedt de meest interessante mogelijkheid tot dateren aan de hand van de 
grotere hartafstanden van 3/4 en 5/6 voet. Tussen ca. 400 v.C. en 400 n.C. kan een gemiddelde 
van 1/2 voet worden berekend (28 schepen) . De geringe variatie van 1/3-5/6 voet wijst eveneens 
op het belang van deze afstand in de structuur. Kleine veranderingen in de loop van de tijd betref
fen een vergroting van gemiddelden en nieuw verschijnende grotere hartafstanden . Tussen ca. 
400 v.C. en ca. 50 v.C. bedroeg het gemiddelde 0,4 (3/8-7/16) voet en de variatie 1/3-5/8 voet (11 
schepen). Tussen ca. 50 v.C. en 250 n.C. verschoof het gemiddelde naar 0,55 (1 /2-5/8) voet en 
werd de variatie vergroot naar 1/3-3/4 voet (11 schepen) . In ieder geval kan 3/4 voet als nieuwe 
grootste maat worden beschouwd, het eerst voorkomend bij Palamós (Ie eeuw v. C.; Foerster 
Laures, 1983). Tussen ca. 250 en 400 n.C. verschoof het gemiddelde naar 2/3 voet en werd de 
variatie verder vergroot tot een gebied van 1/3-5/6 voet (6 schepen). De nieuwe maat 5/6 voet, 
voorkomend bij Romeins Yassi Ada (tweede helft 4e eeuw n.C.; Doorninck 1975, 659) biedt de 
mogelijkheid om het Golo- schip (Basch 1975, 330) globaal te dateren in de 4e eeuw. 

De gemiddelde spanthartafstanden varieerden over alle functies vrij sterk tussen 1/2 en 2 5/6 
voet (30 schepen). Het totale gemiddelde bedroeg 7/8 voet. bij vrachtvaarders was de variatie 
voor 75% beperkt tot 3/4-1 voet. Dit kleinere variatiegebied zou opgevat kunnen worden als een 
vuistregel voor de Mediterrane vrachtvaarder. Grotere variaties lijken vooral verband te houden 
met verschillende functies en afwijkende structuurmaten in het dwarsverband. 

Bij het zoeken naar regelmaat in verhoudingen van huid-, kiel- en spantmaten moeten we ons 
verder behelpen met benaderingen zoals die blijken uit de 17e en 18e eeuwse vuistregels met 
dien verstande dat de huid in de Romeinse tijd de belangrijkste structurele rol speelde. De meest 
waarschijnlijke vuistregel voor het bepalen van de huiddikte lijkt een lengte/hu iddikte ratio te zijn . 
Op het Glavimans symposion 1985 vermeldde ik een norm 400 voor de zeevrachtvaarder als ge
middelde en meest voorkomende getalsverhouding (berekend over 38 schepen) . Een dergelijk 
getal verschilt niet wezenlijk van Witsen's ratio van 440 of Van Yk's 300 à 400. Alleen de nauw
keurigheid bij het variëren lijkt groter te zijn geweest. 

Om de nauwkeurigheid vast te stellen dienen we ons verder te beperken tot 12 schepen , waarvan 
de lengte vrij goed kon worden bepaald: Madrague de Giens, Cavalière, Procchio, Romeins Yas
si Ada, Dramont F, Nemi 1 en 2, County Hall, Marsala, Nemi-bark 1931, Fiumicino Testaguzza 
7 en Titan. De meest zekere gegevens betreffen Madrague de Giens en Cavallière. Aan de hand 
van deze twee schepen kunnen we de norm 400 en een variant 425 toetsen. De getalsverhoudin
gen blijken overeind te blijven, zowel uitgedrukt in centimeters als in een oorspronkelijke maat
voering. 
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Bij Madrague de Giens, een schip van de grote vaart uit ca. 60-50 v.C. , kunnen we de norm 400 
toetsen: een gemiddelde klamphartafstand van 12 cm (Tchernia 1978, fig . 11, 11 : 17 afstanden) 
komt overeen met 3/8 voet en een Dorische voetmaat van ca. 32 cm. Uit de klampafstand blijkt 
een 16-verdeling van de voetmaat, welke dus in vingers werd verdeeld (1 vinger = 2 cm) . De 
gemiddelde spanthartafstand bedroeg 24 cm (Tchernia 1978, 80 en PI. 40: 21 afstanden), wat 
overeen komt met 3/4 voet. De lengte van het schip werd vastgesteld op 40 m (pomey 1982, 146), 
wat bij een voetmaat van ca. 32 cm overeen komt met 125 voet = 2000 vingers. Wanneer we 
deze lengte delen door een getalsverhouding 400, levert dat een huiddikte op van 5 vingers = 
10 cm, wat gelijk is aan de gemeten dikte (Tchernia 1978, 78). 

Dit normgetal 400 functioneerde waarschijnlijk slechts als richtlijn om op te variëren naar functie 
of idee van de ontwerper. Een iets lichtere variant 425 blijkt uit de maatvoering van een kustvaar
der Cavalière, gezonken rond 90 v.C. Ook hier blijft de relatie in stand, zowel in centimeters als 
in oorspronkelijke maatvoering uitgedrukt. De gemiddelde hartafstand van 10,9 cm (Charlin 1979, 
fig . 33: 20 afstanden) komt overeen met 1/3 voet en een Dorische voetmaat van 32,6 cm. In dit 
geval hebben we te maken met een 12-deling van de voet in duimen (1 duim = 2,72 cm). De 
gemiddelde spanthartafstand van 24,8 cm (Charlin 1979, fig. 33: 33 afstanden) komt met een af
wijking van 1,2% overeen met 3/4 voet (= 24,5 cm) . De lengte werd met behulp van een schaal
model gereconstrueerd op 12,98 m (Charlin 1979, 81), hetgeen slechts 0,46% afwijkt van 40 voet 
(= 13,04 m) = 480 duim. Deze lengte gedeeld door een getalsverhouding 425 levert een huiddik
te op van 1,129 duim, wat met een geringe afronding overeenkomt met 1 1/8 duim = 3,06 cm. 
Deze ontworpen dikte is vrijwel gelijk aan de gemeten dik1e van 3 cm (Charlin 1979, 67). 

De getalsverhouding 425 duidt op een Mediterraan huidmaatstysteem, waarbij 25 als kleinste 
variatiesprong werd gehanteerd. In de praktijk sluit dit goed aan bij huiddiktevariaties rond de 
norm met sprongen van 1/8 duim of vinger. Aanzienlijk nauwkeuriger dus dan de variatie met 
sprongen van 1/2 duim bij de skeletbouw van Van Yk rond 1700. 

Behalve de toetsbaarheid van de getallen 400 en 425 en de hierboven genoemde vertrouwdheid 
in de Romeinse tijd met het vastleggen van ervaringen in structurele maatverhoudingen , kunnen 
nog een aantal andere argumenten worden genoemd, die het werkelijke gebruik van deze leng
te/huiddikte vuistregel waarschijnlijker maken: 

- Er lijkt net als bij kiel- en spantmaten geen verschil te zijn geweest tussen de gemiddelden 
van de grote vaart en de kustvaart. 

- Van de 7 best gereconstrueerde schepen die behoren tot de grote vaart en de kustvaart va
rieerde 70% rond het gemiddelde van 400 (375-425): Titan, Madrague de Giens, Cavalière, 
Dramont F en Romeins Yassi Ada. Alleen de kustvaarders Procchio en County Hall vertoon
den een zwaardere variatie van resp. 275 en 325. 

- Zonder de nogal afwijkende uiterste waarde van Procchio (275) kunnen we een gemiddelde 
over 6 zeevaarders berekenen van 396, wat dicht genoeg bij 400 ligt om dat getal als waar
schijnlijke norm voor zeegaande vrachtvaarders te handhaven. 
Bij de binnenvaart lijkt een wat zwaardere getalsverhouding van ca. 300 te zijn gebruikt (275 
bij Fiumicino Testaguzza 7 en 325 bij de Nemi-bark 1931), terwijl voor de grote galeien weer 
veel lichtere maten werden gehanteerd, zoals een getalsverhouding 750 bij Nemi 2, een 
schip met een lengte van 74 m = 250 Romeinse voeten = 3000 duim en een huiddikte van 
4 duim (Ucelli 1940, 334, fig . 147). 

Over mogelijke vuistregels ter bepaling van de kieldikte en spantdikte kan heel voorzichtig wor
den gezegd dat deze maten , wanneer we ze op eenzelfde wijze benaderen als men rond 1700 
deed, geen wezenlijke verschillen vertonen met de resulterende diktes in de 17e/18e eeuw. Rond 
1700 kwam de kieldik1e-regel overeen met 1/7 à 1/8 duim per voet scheepslengte, terwijl in de 
Romeinse tijd het structurele resultaat voor 90% varieerde tussen 1/6 en 1110 duim per voet 
scheepslengte (grootste variatie: 1/6-1/12 duim/voet). Bij de grote galeien ging het om lichtere 
maten: 1/16 en 1/24 duim/voet (resp. Nemi 1, Marsala en Nemi 2). De spantdikte-regel kwam rond 
1700 overeen met 1/3 duim per voet scheepsbreedte. De spantdikte van de zeevaart in de Ro
meinse tijd varieerde voor 85% tussen 1/3 en 1/4 duim per voet scheepsbreedte (grootste variatie 
1/3-1/6 duim/voet). 
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Of deze regels inderdaad op een dergelijke wijze werden gehanteerd, zal nader onderzoek moe
ten uitwijzen door allerlei mogelijke benaderingen met elkaar te vergelijken en statistisch te on
derbouwen. Voorlopig lijkt het erop dat het wezenlijke verschil tussen skelet- en schaal bouw in 
essentie gezocht moet worden in de wijze, waarop verbindingen tussen de scheepsdelen werden 
gelegd en niet zozeer in verschillen in structuurmaten. 
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9. Zwammerdam-Utrecht-Flevoland: schemata en maten voor het plaat
sen van leggers en wrangen in Romeinse en middeleeuwse boten 

Maarten Derk de Weerd 

Op het eerste Glavimans symposion (De Weerd, 1987a) heb ik getracht aannemelijk te maken 
dat er bij het op lengte brengen van de vlakplanken der Zwammerdamse plankboten standaard
lengtes in ronde tientallen romeinse voeten zijn gebruikt. Voortgaand puzzelen heeft verrassen
de gegevens opgeleverd met betrekking tot onderlinge afstanden tussen leggers en de volgorde, 
waarin leggers kunnen zijn geplaatst. 

Een en ander heeft consequenties voor de discussie over 'shell first' versus 'frame firs!' of (wat 
niet hetzelfde is) 'edge-joined' versus 'non-edge-joined' (GreenhilI, 1976, Chapter 3). Mijns in
ziens is het mogelijk hiermee enkele handelingen van de individuele scheepsbouwer boven wa
ter te halen. 

Boomstamplankboot Velsen 

Het principe is uit te leggen aan de opgeboeide boomstamboot uit Velsen uit de elfde of twaalfde 
eeuw na Christus. (De Weerd, 1987b) (fig. 9.1. en 9.2.) . 

De bouwer van de boot blijkt bij het markeren in de boot van de plaatsen der wrangen een vaste 
lengte-eenheid van 65 cm te hebben gehanteerd. Uit een analyse van de onderlinge afstanden 
der wrangen volgt een achttal elkaar opvolgende plaatsingshandelingen. De oorspronkelijke 
lengte van de boot bedroeg 10 x deze 65 cm = 6,50 m. 

In fase I is het scheepsmidden gemarkeerd. In fase II is de centrale wrang no. 4.3 achter deze 
markering gelegd. In fase 111 zijn op 1 x en 2 x 65 cm vanaf de voorkant van deze wrang de marke
ringen voor wrangen 4.2 en 4.1 aangebracht en in fase IV zijn vanaf de achterkant van de centra
le wrang op 1 x en 2 x 65 cm de markeringen aangebracht voor wrangen no. 4.5 en 4.7. 

Aannemende dat eerst alle markeringen van de overige wrangen zijn aangebracht, voordat de 
wrangen daar tegenaan werden geplaatst, is in fase V, op 3 x 65 cm vanaf de achterkant van 
de centrale wrang, no. 4.0 gemarkeerd en evenzo in fase VI op 3 x 65 cm vanaf de voorkant van 
de centrale wrang de achterste wrang no. 4.8. 

Waarom bij de handelingen in fasen Ven VI over de centrale wrang is heengemeten, laat zich 
wellicht verklaren per analogie met het gebruik van een modern meetlint. Eén man kan met twee 
handen een afstand van 65 cm of 2 x 65 cm = 1,30 m uitmeten, zonder het meetlint te hoeven 
loslaten. Bij 3 x 65 cm = 1,95 m is dat niet meer mogelijk en moet het meetlint ergens achter 
worden gehaakt, in casu echter een reeds geplaatste, in casu de centrale wrang. 

In fase VII zijn de tot nu toe gemarkeerde wrangen tegen hun markeringen geplaatst, hetzij er
vóór, hetzij erachter. 

Later zijn (in fase VIII) de ook als zodanig te herkennen en niet in het schema in te passen repara
tiewrangen 4.4 en 4.6 geplaatst. 

Een en ander impliceert dat voor het verpennen van een wrang aan de bodem de gaten in één 
keer door wrang en bodem zijn geboord. De uitgemeten markeringen kunnen niet hebben ge
diend om de plaats van de pengaten aan te geven. 

Plankboten van het type Zwammerdam 

Hierdoor op een idee gebracht, ben ik gaan zoeken of in vaartuigen met soms zeer vele leggers 
(in plankboten) en wrangen (in boomstamplankboten) iets dergelijks is vast te stellen: in Zwam
merdam en - in discussie met Vlek (De Weerd, 1987c) - in de beide Utrechtse schepen. Dit heeft 
geleid tot het vaststellen van schemata van maatvoering en van - daarvan wezenlijk te onder-
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Fig, 9,1, Plattegrond en doorsneden van de middeleeuwse boomstamplankboot uit Velsen, 
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Fig . 9.2. Reconstructie van de plaatsingsvolgorde van de wrangen bij de bouw van de boot 
van Velsen. 
a. schematische langsdoorsnede; 
b. afstanden tussen de zijvlakken van de wrangen; 
c. schema van de plaatsing van de wrangen in 8 fasen (I-VIII); 
d. afstanden tussen zijvlakken in pedes monetales (p.m.). 

scheiden - de eenheid van lengtemaat, waarmee zo'n schema in praktijk wordt gebracht. De rai
son d'être van een vaste volgorde, waarin leggers in plankboten worden geplaatst, zegt iets over 
de wijze, waarop de scheepshuid is samengesteld. 
Verder is van belang te onderscheiden tussen scheepslengte en lengte van het leggerstelsel. 
De plaats van de mastvoet (De Weerd 1987a, 16) op 1/4 scheepslengte vanaf de voorsteven in 
plankboten van het type Zwammerdam, blijkt - nauwkeuriger formulerend - zodanig gelegen te 
zijn dat de markering voor de legger, waarin deze zich bevindt, is uitgemeten als een kwart van 
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de bedoelde lengte van het leggerstelsel vanaf een der zijvlakken van de voorste legger of vanaf 
de legger die het scheepsmidden c.q. midden van het leggerstelsel , markeert. Het Utrechtse 
schip - geen Zwammerdamse plankboot, maar een middeleeuwse opgeboeide boomstamboot 
- is hiervan ook een voorbeeld. 

AI metend in de veldtekeningen schaal 1 : 20 van de Zwammerdamse vaartuigen, blijken langere 
afstanden tussen leggers nauwkeurig te kunnen worden omgerekend in ronde tientallen romein
se voeten, pedes monetales, à 0,296 m per voet, terwijl afstanden tussen telkens opeenvolgende 
leggers zich alleen in voeten laten omrekenen, als men een iets grotere fouten marge accepteert. 

Gaan we er vanuit dat eerst langere afstanden zijn uitgemeten om leggers te plaatsen en daarna 
kortere afstanden vanuit het stelsel reeds geplaatste leggers, teneinde ertussen de overige leg
gers te plaatsen, dan ontstaat een schema van maatvoering, op de pes monetalis gebaseerd, 
dat symmetrisch is opgebouwd langs de lengte-as en dat daardoor een endogene realiteit zicht
baar maakt (fig . 9.3. e.v.). 

In plankboten van het type Zwammerdam (Marsden 1976, 44, 46-47) - in Zwammerdam, Kapel
Avezaath, Druten en Woerden, om ons tot Nederland te beperken - komen we de actus (120 voet) 
niet alleen tegen als de basisscheepslengte van grote rijnaak Zwammerdam-4. Een afstand van 
60 voet, een halve actus, is in Zwammerdam-2 de basis-uitmeetlijn van het leggerstelsel, tussen 
de leggers 5 en 38. Dit zijn precies de enige twee leggers in de hele boot met een afwijkende, 
namelijk driehoekige en niet rechthoekige dwarsdoorsnede. 

In deze boot vat ik dit op als een vóórplaatsen van twee leggers in de scheepsbodem, van waar
uit vervolgens in enkele fasen de overige leggers in de boot zijn geplaatst. Soms is hierbij het 
meetlint opnieuw vastgehaakt achter een intussen geplaatste legger. Nadat aldus in deze boot 
het stelsel leggers was geplaatst, waarvan de pen-gatverbindingen met de spanten naar stuur
boord staan gericht, is vervolgens het contra-gerichte stelsel geplaatst door de leggers 'op het 
oog' te plaatsen, precies de afstand halverend tussen de naar elkaar toe gerichte zijvlakken van 
de leggers ervoor en erachter van het eerder geplaatste stelsel. Bewijzen hiervoor worden gele
verd als de betrokken leggers niet even breed zijn. 

Grotere afstanden tussen leggers zijn dan met een of ander meetlint met romeinse voeten uitge
meten, kleinere afstanden met een timmermansoog. Een verrassende conclusie, die mijns in
ziens door zijn simpelheid zichzelf bewijst. 

In de in aanleg 35,50 m, dat wil zeggen 1 actus lange Zwammerdam-4 (fig. 9.4.) (De Weerd , 
1987a) is de om het midden van het leggerstelsel gecentreerde basis-uitmeetlengte 80 voet tus
sen leggers van paren eveneens nrs. 5 en 38, mogelijk leggers zonder knieën. De legger van 
paar 38 is wellicht vanaf de voorsteven ingemeten op 20 voet. Niettemin past het stelsel in de 
boot omdat door overhaken bij het uitmeten ervan de feitelijke lengte van het leggerstelsel wordt 
ingekort. De afstand tussen de voorste legger (voorkant) en de achterkant van de legger, waarte
gen de verbrede mastvoetlegger is geplaatst, is feitelijk de breedte van een leggerpaar minder, 
maar met verrekening van een keer overhaken bij het uitmeten, precies 30 voet, dat wil zeggen 
1/4 van de scheepslengte en van de niet als zodanig herkenbare bedoelde lengte van het leg
gerstelsel à 1 actus. Van elk paar leggers zijn beide leggers pas aan de bodem gespijkerd nadat 
ze waren geplaatst. 

Behalve dat zoiets wellicht voor de hand ligt, blijkt het ook uit het feit dat in de laatste fase van 
plaatsing - de oneven genummerde paren - de tussenafstanden met de aan weerszijden reeds 
eerder geplaatste leggers hetzelfde zijn, terwijl de leggers van het 'op het oog' te plaatsen paar 
duidelijk in breedte verschillen. 

In de Zwammerdam-6 (fig. 9.5.) is allereerst een halve actus uitgemeten voor de respectievelijke 
snijpunten der gekruiste leggerparen. Daarna is langs stuurboord - in de lengterichting derhalve 
verplaatst - opnieuw die halve actus uitgemeten en zijn op 1/4 en 3/4 van die afstand twee leggers 
voorgeplaatst, die zich kenmerken door het verkeerd om staan van de knieën. Men heeft van 
daaruit wellicht eerst het contragerichte stelsel geplaatst. 

62 



'" cu 

r .. ~ .. n ( I·VII) en 
"chemav"r,,,nten 

ABC 

II-IV I- IV 

V V V 

b VI 

va~ 
Q 1 

VII 

~r 
2 

/" 

~ 

A 

n~ m\\\\ .~ ~n 

" 1.1 II11 // ~ 
---

M 

1
11

-"'1 1 rum II~ Ii n 11 n 111111 n 11 ft±'i1--fIll II Il 'n II O',m 'I~ ;ol~1 11 I I1 111 1 11 11 11 11 1 ,1P-H-'~~-~ 1 ___ 

-I t"'~ 
" " " 

, " _4.P.!'l_ .:f_1,P,"!'_.:J 

" " " " " 
" " " " 11 " " " " 11 " " " 

115 17 18 19 " '0 " " 
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Van de boot van Kapel-Avezaath, opgegraven door het Rijksmuseum van Oudheden in 1963 
(Louwe Kooijmans, Van der Heide en Hulst, 1968) is over een lengte van bijna 31 m de aanwezig
heid vastgesteld en kon zo'n 12,5 m scheepslengte (langs het op de foto, in Hulst 1974, zichtbare 
meetlint op een deel van het ontgraven vaartuig) in detail worden getekend. In het partieel te tra
ceren schema van maatvoering (fig. 9.6.) laten zich twee series leggerparen onderscheiden, 
waarbij in het eerst geplaatste systeem de onderlinge afstanden tussen de paren (zijvlakken) 
steeds 5 voet is. Op 30 voet vanaf de bewaarde steven is bij het 14e leggerpaar overgehaakt. 
Als deze 30 voet een opdeling is van de totale oorspronkelijke lengte, komen we uit op 120 voet, 
evenals in de Zwammerdam-4 die vergelijkbaar zwaar is gebouwd . De geconstateerde lengte 
van 30,70 m is in elk geval meer dan 90 voet. Als 120 voet - 1 actus - de lengte is van het leg
gerstelsel , zal de totale scheepslengte maximaal hebben gelegen tussen 36 en 37 m, wat fraai 
overeenstemt met de door de opgravers veronderstelde lengte tussen 35 en 40 m (Louwe Kooij
mans, 1968). Omdat een mastbank in het opgetekende gedeelte ontbreekt en deze op een kwart 
scheepslengte hoort te liggen, is de in Kapel-Avezaath opgetekende steven de achtersteven. Ook 
hier zijn in de laatste fase de leggerparen op het oog uitgemeten. 

In Druten - ROB-onderzoek in 1973 (Hulst en Lehmann, 1976; Lehmann, 1978) - kom ik op verge
lijkbare wijze tot een maximale scheepslengte van 85 voet. Het opgetekende scheepsdeel mist 
een mastbank en is met zijn circa 16 m dus het achterschip. 

Ook de boot van Woerden (Haalebos, 1986; 1987; De Weerd , 1987a) laat zich een schema van 
het type Zwammerdam aanmeten. 

Dergelijke schemata van maatvoering laten derhalve zien dat het mogelijk is om de volgorde vast 
te stellen, waarin eerst verder uiteen te plaatsen leggers en daarna dichter bij elkaar te plaatsen 
leggers zijn uitgemeten, gemarkeerd en aangebracht. Dit betekent dat zij in de boot zijn ge
plaatst. De scheepshuid was er dus al, waarmee één probleem van de bouw van dit type plank
boten is opgelost. Een belangrijk gegeven voor nadere karakterisering van Ellmer's Keltische 
scheepsbouw, waarin wij al meer 'Romeins' hebben gestopt (De Weerd, 1987a). Het argument 
dat 'Keltisch' zich onder andere onderscheidt door niet 'shell first' te zijn, vervalt in elk geval in 
strikte zin . 

De reden voor deze toch omslachtige gang van zaken komt boven water als we ons bezinnen 
op de hulpconstructies die nodig zijn om de vlakgangen tot een scheepshuid te verstijven . In de 
Zwammerdam-2 kon worden vastgesteld dat de vlakplanken in een vlakgang met een gespijker
de schuine las zijn verbonden. Bij iedere boot is echter duidelijk vastgesteld dat de vlakgangen 
onderling non edge-joined zijn. Wel edge-joined zijn delen van het gangboord van de Zwam
merdam-6. 

Wellicht kan het hanteren van onze schemata van maatvoering bij het plaatsen van leggers als 
volgt worden verklaard. 

Het leggen van een vlakke scheepsbodem vereist geen andere hulpconstructie om de vlakgan
gen bijeen te houden tijdens de scheepsbouw dan een vlakke ondergrond. Eventueel wordt 
onder de boot een werkruimte gecreëerd door bij voorbeeld de vlakplanken op klossen te leg
gen. Als klossen kunnen worden gebruikt (dunne) stukken, op de gewenste lengte gezaagde, 
boomstam met nog een lange rechte zijtak om - tussen vlakke ondergrond en scheepsbodem 
- de klos te kunnen verschuiven . 

Na het vlak leggen van het scheepsvlak zijn in Zwammerdam allereerst enkele leggers vóór-ge
plaatst en aan de scheepshuid/bodem bevestigd. Zij staan regelmatig over de scheepslengte 
verdeeld, op onderlinge afstanden van bij voorbeeld 30, 40 of 60 voet. 

Vanuit dit primaire stelsel zijn vervolgens de er tussen in te plaatsen leggers uitgemeten, gemar
keerd en geplaatst. Met het leggen van het vlak zijn ook de kimmen geplaatst en in de Zwammer
dam-2 aan de buitenste vlakgangen gekramd; wellicht om de topzware kim voor omvallen te be
hoeden, voordat de huid met een frame was dwarsverstijfd? 

67 



In Zwammerdamse plankboten is het frame van leggers in de scheepshuid geplaatst en is er 
dus sprake van 'shell first', maar de bouw van de scheepshuid vindt bij voortgang van de werk
zaamheden ook plaats tijdens en juist door het (vóór)-plaatsen van leggers, die de huid over
dwars vormvast verstijven zonder dat er van edge-joining sprake is. De in voor- en achterschip 
niet vlak liggende scheepsbodem kan wellicht in de juiste heve worden gesteld door de hoogte 
van de klossen onder de bodem te variëren. 

Een ter zake van het (vóór)-plaatsen van leggers wellicht verwante gang van zaken is door Hulst 
verondersteld bij de bouw van de middeleeuwse koggen. Hij schrijft (1985a, p. 37) : "Voordat men 
de rest van de bodemnaden kan breeuwen, moet natuurlijk gezorgd worden dat de niet onderling 
verbonden planken stijf tegen elkaar zijn geplaatst. Het is niet ondenkbaar dat nu reeds een paar 
leggers worden geplaatst om de planken in deze positie te houden". Zie ook Hulst 1985b, 18. 

Met betrekking tot de bouw van de Zwammerdamse plankboten komen wij tot een met de hypo
these van Hulst derhalve verwante opvatting. De vraag of Zwammerdam elementen van een 
'proto-kogge' heeft opgeleverd, zal nader moeten worden gepreciseerd alvorens te kunnen wor
den beantwoord. 

Het resultaat van archeologische analyse, namelijk dat het (vóór)- plaatsen van leggers ge
schiedde om de scheepshuid bijeen te houden totdat voldoende overdwarse stijfte was verkre
gen om de overige inhouten te kunnen plaatsen , lijkt hoe dan ook een belangrijk gegeven om 
verwantschap tussen schepen te kunnen vaststellen op het niveau van continuïteit van ambach
telijk handelen in één gebied. 

Kernvraag is steeds hoe dwarsverstijving van de scheepshuid bij 'shell first' bouw herkend kan 
worden aan het scheepsarcheologisch vondstmateriaal, zonder dat er van edge-joining sprake 
is. 

Marsden concludeert (1966, 22) dat van de vlakke bodem van de boot van Blackfriars uit de 2e 
eeuw na Christus eerst de vlakplanken en de kimmen zijn gelegd. Dit deel van de scheepshuid 
werd daarna overdwars verstijfd door van onderaf de planken te spijkeren tegen de erop ge
plaatste leggers (van het 'frame'). 

Arnold (1980,186-187) ziet in de weer opgevulde pengaten in de bodem- en kimplanken van de 
plankboot van Bevaix (van het type Zwammerdam volgens Marsden, 1976) aanwijzingen voor 
een hulpconstructie bij het dwarsverstijven van de scheepshuid; deze is weer afgebroken bij het 
plaatsen van een tweede reeks leggers nadat een eerste reeks leggers de functie van dwars
verstijven had overgenomen van de hulpconstructie. In Bevaix zijn dus materiële aanwijzingen 
voorhanden om het aan het plaatsen van de leggers voorafgaande dwarsverstijven van de 
scheepshuid vast te stellen, terwijl in (Blackfriars en in) Zwammerdam dit alleen indirect uit de 
scheepsconstructie volgt. 

Bij koggen is de vraag of een schema van maatvoering met betrekking tot de volgorde van leg
gerplaatsing is vast te stellen, dat met Zwammerdam is te vergelijken en daarmee de veron
derstelling van Hulst onderbouwt dat enkele leggers zijn (vóór)-geplaatst om de vlakplanken stijf 
tegen elkaar te houden. Zie hierna. 

Boomstamplankboten Zwammerdam-3, Utrecht en Velsen 

Het is verrassend dat ook in de opgeboeide boomstam boot Zwammerdam-3 (fig. 9.7.) de afstan
den tussen de wrangen nauwkeurig zijn om te rekenen in hele aantallen pedes monetales. De 
verleiding is groot - maar niet ongerechtvaardigd - om de lengte te reconstrueren op 36 voet, 
10,65 m. De beschadigde voorstevenplank was dan oorspronkelijk 0,25 m langer en in deze re
constructie ligt het mastspoor precies op 1/3 van de lengte van de boot. Een volgorde van plaat
sing van de wrangen kan ik niet vaststellen. 
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Fig. 9.7. Vereenvoudigde plattegrond van de boomstamplankboot Zwammerdam-3 en sche
matische plaatsingsvolgorde van de inhouten. 
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Fig. 9.8. Schema van de fasen waarin bij de bouw van het Utrechtse schip eerst de korte 
wrangen en daarna de lange wrangen in de ronde bodemplaat zijn geplaatst. 

Marsden (1976, 49) plaatst deze kano in dezelfde Keltische subgroep als het Utrechtse schip. 
Enig puzzelen op basis van de hernieuwde opmeting door Vlek (1985 en 1987b) dat nog ten dele 
is te toetsen aan de oorspronkelijke opmetingen in de 30-er jaren, leidt tot een schema van maat
voering voor het plaatsen van de beide reeksen wrangen (De Weerd , 1987c): de reeks korte wran
gen om de bodemplaat overdwars in vorm te houden en vervolgens de reeks doorgaans lange 
wrangen om de berghouten in het scheepsverband te kunnen plaatsen (fig. 9.8.). 

Het Utrechtse schema is verwant met dat in de Zwammerdamse plankboten. Een strikte interpre
tatie van het schema suggereert zelfs dat het de bedoeling van de bouwers is geweest om de 
bodemplaat 60 cm langer uit te voeren dan hij in feite is geworden (fig . 9.9.). De bedoelde lengte 
zou 14,80 m zijn, precies 50 voet. 
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Dit blijkt een minder groot toeval te zijn als we afstanden in het schema tussen verder uiteen 
geplaatste wrangen uit Vleks tekeningen 1 : 20 terugmeten. En ook de ligging van de wrang met 
mastspoor (nr. 11) laat zich in het, op de pes monetalis gebaseerde schema wringen en ligt dan 
- versluierd door overhakend uitmeten - op 1/4 basislengte in het stelsel van lange wrangen vanaf 
de middelste wrang. 

Eén en ander kan geen toeval zijn. En ook de Waterstraatboot levert bij analyse van de legger
afstanden hetzelfde type schema op (fig . 9.10.). 

De schemata van maatvoering zijn verwant met die van Romeinse plankboten van het type 
Zwammerdam, maar hun zingeving moet toch anders zijn, zeker als Marsden gel ijk heeft dat in 
opgeboeide boomstamboten de opboeiselplanken c.q . berghouten, zijn bevestigd aan reeds in 
de boomstamboot geplaatste frame van wrangen (1976, 52). 
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Fig. 9.9. Schema bodemplaat en stevenplanken van het Utrechtse schip. 
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Fig. 9.10. Schema van de fasen waarin bij de bouw van de Waterstraatboot de wrangen in de 
ronde bodemplaat zijn geplaatst. 
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In één of andere vorm is het hanteren van een schema van maatvoering, gebaseerd op de pes 
monetal is als lengte-eenheid, in de Middeleeuwen, een voortzetting van een ambachtelijke trad i
tie, die door romanisatie - of import van Romeins ambacht - vast voet aan wal had gekregen in 
het stroomgebied van de Rijn , negen eeuwen eerder. 

Laten we ter afsluiting terugkeren naar de boomstamplankboot van Velsen . Deze is qua bouw 
sterk verwant met het Utrechtse Schip en is daarvan als het ware een verkleinde uitvoering (Vlek 
1985, 108-110 en 1987b, 140-143; De Weerd 1987b, fig. 12.5). 

Een poging om van de boot van Velsen een schema van maatvoering vast te stellen en van een 
type zoals we dat intussen hebben leren opstellen voor Romeinse en Middeleeuwse plankboten 
en opgeboeide boomstamplankboten, leidt onverwacht tot resultaat. 

In de boot van Velsen kan de basislengte van het stelsel wrangen worden opgevat als 12,5 pedes 
monetales, exact 1/4 van de stelselbasislengte à 50 voet in het Utrechtse Schip. Wrangen 4.7 
en 4.5 staan op 2 en 4 voet overhakend vanaf de achterkant van wrang 4.8; wrang 4.2 staat over
hakend op 4 voet vanaf de voorkant van wrang 4.0; wrang 4.1 wringt zich overhakend op 5 voet 
vanaf de achterkant van wrang 4.3 in het schema of de achterkant van wrang 4.1 is gemarkeerd 
op 2 voet vóór de rand van het mastspoor in wrang 4.2. 

Er valt nog zeer veel te puzzelen en te meten. De vraag naar de continuïteit van het ambachtelijk 
handelen gaat verder en moet verder gaan dan het constateren van het feit dat deze Romeinse 
voet - er is ook nog de pes Drusianus - in de bouw van sommige schepen lang standaard bleef: 
ook bij de bouw van een schip uit de late middeleeuwen gevonden op kavel N 5 in Oostelijk Fle
voland. Bij de drastische wijziging van culturele context zijn in de Middeleeuwen blijkbaar niet 
alle attributen van Romeinse origine overboord gegooid. 

Kogge-achtig schip (Flevoland, N 5) 

Hulst stelt (zie boven) dat bij het bouwen van een 'kogge' (term: Hulst 1985a, 77-79; 1985b, 
36-38) enkele leggers zijn (vóór)-geplaatst om de vlakplanken stijf tegen elkaar te houden en ver
volgens de overige leggers in het schip te plaatsen. 

Met behulp van de op schaal 1 : 50 gepubliceerde opmetingen van een schip uit de eerste helft 
van de veertiende eeuw op kavel N 5 in Oostelijk Flevoland (Reinders, 1980) is het mogelijk deze 
veronderstelling te toetsen. Wij gaan hiertoe na of met betrekking tot het uitmeten en plaatsen 
van de leggers een schema van maatvoering is op te sporen. Het blijkt mogelijk een logisch con
sistent schema op te stellen, dat verwant is met de schemata van de Zwammerdamse plankbo
ten. Bovendien blijkt dat het schema voor het schip op N 5 gebaseerd kan zijn op (een equivalent 
van) de Romeinse pes monetalis van 0,296 m. In het schema past ook de plaatsing van de legger 
met het mastpoor op 1/4 van de basis-uitmeetlengte van het schip vanaf de voorstevenhaak. Zie 
voor het schema fig . 9.11 . 

In de bouwvolgorde (Hulst 1985b, 17) is allereerst de kielplank op houten blokken gelegd en zijn 
voor- en achterstevenhaken (Reinders 1980: zware knieën) door middel van schuine lassen en 
spijkers met de kielplank verbonden (fase I) . 

Aangezien de afstanden tussen zijvlakken van leggers, zoals uitgemeten in fasen 11 en 111 (veel
vouden van) 5 pedes monetales blijken te bedragen, moet worden nagegegaan hoe de legger 
met mastspoor (bij dwarsdoorsnede H in Reinders 1980, Bijlage 1) op de kielplank ligt uitgeme
ten. Deze legger U) ligt zodan ig dat - gemeten vanuit het voorschip - het punt op 1/4 van de lengte 
van kielplank + stevenhaken ter hoogte van legger j ligt, zowel indien we uitgaan van de totale 
lengte (onderkant bodem: 1/4 van 12,50 m = 3,12 m) als wanneer we meten op de binnenkant 
van kielplank + stevenhaken (1/4 x 11 ,80 m = 2,95 m) en wel tussen de knikken in de steven ha
ken . Teruggemeten uit de opmeting 1 : 50 ligt het achtervlak van legger j (met mastspoor) - geme
ten op 0,15 m boven de kielplank - derhalve op 2,95 van de knik in de voorstevenhaak. 
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Fig. 9.11. Schematische plaatsingsvolgorde van de inhouten bij de bouw van een kogge-ach
tig vaartuig opgegraven op kavel N 5 in Oostelijk Flevoland . 

Deze afstand van 2,95 m mag worden opgevat als (een equivalent van) 10 pedes monetales (2,96 
m) . Hiervan uitgaande kan dan worden gesteld dat de basis-uitmeetlengte van 40 pedes moneta
les (11,84 m) is uitgezet als bedoelde afstand tussen de binnenknikken van de stevenhaken. 

Het schema, gebaseerd op lengtes van uitmeten die zijn afgeleid uit een tekening op schaal 
1 : 50, bewijst uiteraard niet dat de lengte- eenheid van het gebruikte meetsysteem exact de pes 
monetalis van 0,296 m is. Wel laat het schema zien dat een lengte-eenheid van 0,296 m heel 
wel binnen de fouten marges van de door het schema zichtbaar gemaakte maatvoering past. 
Hieraan verbinden wij de conclusie dat - vanwege de schema-parallellie met Zwammerdam - het 
gebruikte schema van maatvoering gebaseerd is op een equivalent van de pes monetalis. 

Voor het gebruik van de pes monetalis in Zwammerdam (afgeleid uit tekeningen op schaal 
1 : 20) geldt uiteraard precies dezelfde gedachtengang. In Zwammerdam past de gelijkstelling 
van de veronderstelde eenheid van lengte met de pes monetalis echter in de cultureel-ambachte
lijke context van die tijd. 

Het is aannemelijk dat de markering, waarvoor langs legger j (met mastspoor) in fase I werd ge
plaatst, is uitgemeten vanaf de binnenknik van de voorstevenhaak en wel op een afstand van 
10 pedes monetales. De legger met mastspoor ligt dan tegen een markering op 1/4 van de basis
uitmeetlengte vanaf het nulpunt van de uitmeting. Dit lijkt een met Zwammerdam en Utrecht ver
wante bouwmethode, waarbij de plaats van de mast in de boot als geheel ten opzichte van de 
steven binnen zekere grenzen vastligt. McGrail (1987, 216) geeft aan dat de plaats van de 
Uaag)mast te vinden is op een afstand van 20%-40% van de scheepslengte vanaf de steven. 

Het schema, zoals wij dat reconstrueren , suggereert verder de navolgende opeenvolging van 
handelingen met betrekking tot het (vóór)- plaatsen en plaatsen van de leggers op de uit kiel
plank en vlakplanken gelegde bodem . 

Eveneens in fase I is (vanwege - in het schema - symmetrie van plaatsing ten opzichte van de 
scheepslengte) op 30 pedes monetales vanaf de binnenknik van de voorsteven haak (in dezelfde 
uitmeethandeling als voor legger j) de markering voor legger e uitgemeten en is deze legger vóór 
tegen zijn markering geplaatst. De afstand tussen de achtervlakken van de ongelijke brede leg
gers j en e is in de opgravingstekening (Reinders 1980, Bijlage 1 : A) 5,95 m (op de kielplank) 
à 5,90 m (op de vlakgang ernaast aan bakboord). Binnen deze marge valt derhalve het equiva
lent van 20 pedes monetales (5,92 m). 
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Beide in fase I geplaatste leggers staan op 10 pedes monetales vanaf de binnenknik van een 
stevenhaak, staan 20 pedes monetales uit elkaar en zijn wellicht uitgemeten vanaf de binnen knik 
van de voorstevenhaak. De gedachtengang van Hulst (zie boven) overnemend, zijn ons inziens 
beide leggers (vóór)-geplaatst en blijkt dit uit de opbouw van het schema. 

Hoewel de achterste (teruggevonden) legger (b) zich met enig geschuif eveneens in fase I laat 
uitmeten - en wel, op 5 pedes monetales achter legger e - laten wij dit vanwege de symmetrie 
in het schema en de logica van de bouwhandelingen plaatsvinden in fase 111. 

In fasen 11 en 111 zijn leggers (tussen)geplaatst, uiteindelijk met als kleinste uitgemeten afstand 
de maat van 5 pedes monetales (1 vadum) . Het punt waarvandaan hierbij is uitgemeten, is ten 
opzichte van fase I verplaatst van de achterkant naar de voorkant van de inmiddels geplaatste 
leggers j en e. De symmetrie in het schema is voor ons aanleiding de fasen 11 en 111 van elkaar 
te onderscheiden en ze als elkaar opvolgend te beschouwen. 

Van fase 11 zijn twee varianten mogelijk: 
- variant (a) 

overhakend vanaf de voorkant van legger j is op 15 pedes monetales (4,44 m; terugmetend 
uit de opmeting op 1 : 50 ; 4,45 m) op de kielplank de markering gezet, waar voorlangs legger 
g werd geplaatst; 
variant (b) 
verdient wellicht de voorkeur vanwege de symmetrie in het schema, waarbij een afstand tus
sen reeds geplaatste legges wordt gehalveerd : overhakend vanaf de voorkant van legger j, 
is op 10 pedes monetales (2,96 m) op de kiel plank de markering gezet, waar voorlangs legger 
h werd geplaatst. Exact te bewijzen is dit niet, omdat in kiel plank en vlakplanken alleen de 
pengaten van deze legger over zijn. 

Legger g wordt dan geplaatst in fase 111 , waarin ook - met verplaatsing van het uitmeetpunt van 
de achterkant naar de voorkant van g - legger f is geplaatst. 

In fase 111 vindt de feitelijke (tussen)plaatsing van de leggers plaats met de afstand van 5 pedes 
monetales (1 vadum) als lengte van uitmeten en wel vanaf de zijvlakken der in fasen I en 11 ge
plaatste leggers. De in de opmeting op schaal 1 : 50 (Reinders 1980, Bijlage 1:B) hiervoor terug
gemeten afstanden zijn 1,50 m (5 voet = 1,48 m) op de kielplank (bij het restant van legger f 
is gemeten op de tweede vlakgang vanaf de kielplank); de betreffende afstand tussen leggers 
i en j laat zich aflezen in de opmeting op schaal 1 : 50 als iets meer dan 1,45 m. 

Op 5 pedes monetales vóór de voorkant van legger j is de markering geplaatst voor legger 1 die 
achter tegen dit merk werd geplaatst. Op 5 pedes monetales achter de achterkant van legger 
j is de markering geplaatst voor legger i die vóór tegen dit merk werd geplaatst. 

Voor de plaatsing van leggers g en h zijn er in fase 111 twee varianten mogelijk: 
- variant (a) (aansluitend op fase 11 , variant a): 

vanaf de achterkant van legger g is op 5 voet, overhakend, legger h gemarkeerd (op de kiel
plank resteert alleen een, er voor tegenaan , apart verpend, fragmentje) en achter tegen dit 
merk geplaatst; 

- variant (b) (aansluitend op fase 11 , variant b): 
vanaf de voorkant van legger h is op 5 voet, overhakend, legger g gemarkeerd en voor tegen 
dit merk geplaatst. 
Legger f is in fase 111 - zo men wil: lilA - voor tegen zijn markering geplaatst op 5 voet, overha
kend , vanaf de voorkant van legger g. 

In fase 111 is eveneens, vanaf de voorkant van legger e, overhakend, op 5 voet legger b gemar
keerd en achter tegen dit merk geplaatst. Ten opzichte van fase I is hierbij het uitmeetpunt ver
plaatst van de achterlangse markering van legger e naar het voorvlak. 

Door deze gang van zaken bij het met een lengte van 5 pedes monetales uitmeten van leggers, 
zijn de afstanden tussen leggers e en f, alsmede die tussen leggers h en i geen 5 voet. 
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In fase IV - in ieder geval vóór fase V - is in de binnenknik van de voorstevenhaak, op het 'nul
punt' van de basislijn voor het uitmeten der leggers, de wrang n geplaatst. Een dito wrang in 
de binnenkn ik van de achterstevenhaak is in de opgraving niet vastgesteld en in de reconstruc
tietekening evenmin aangegeven. Dit inhout is als enige (der leggers) niet aan de kiel plank + 
stevenhaken gepend en heeft dus geen functie bij het (vóór)-plaatsen van leggers om de aanvan
kelijke dwarsverstijving van de scheepshuid te bewerkstelligen. Het aanbrengen van de huid
planken ter hoogte van de stevenhaken vindt immers pas plaats nadat de vlakke bodemdelen 
van de scheepshuid en de bijbehorende leggers in constructie verband zijn gesteld (vergelijk 
Hulst 1985b, 18). 

In fase V ten slotte, zijn tussen de reeds geplaatste leggers - inclusief wrang n - telkens twee 
leggers/wrangen geplaatst, behalve tussen e en f die al dicht op elkaar staan. 

Waar de leggers niet meer aanwezig zijn, wordt hun ligging aangegeven door pengaten in kiel
plank, stevenhaken en vlakgangen. 

Naar analogie met Zwammerdam kan worden verondersteld dat in fase V de leggers 'met een 
timmermansoog ' - dus zonder een meetlint of iets dergelijks te gebruiken - zijn geplaatst. Of het 
hierbij de bedoeling was de tussenafstanden van de leggers, geplaatst in fasen I - IV, nauwkeurig 
in drieën te delen , is niet met zekerheid te bewijzen, maar wel aannemelijk te maken. 

Wat de in fase V telkens te plaatsen tweetallen leggers betreft, zijn hun plaatsmarkeringen waar
schijnlijk niet alle op de zijvlakken uitgemeten (zoals in voorgaande fasen), maar meestal op (de 
plaats van) hun pengaten. 

Bij het op steeds gelijke afstanden plaatsen van steeds even brede leggers zou het uitmeten op 
het hart van de leggers, dat wi l zeggen op de plaatsen der pengaten, tevens resulteren in gelijke 
afstanden tussen de zijvlakken van de leggers. Omgekeerd zou het uitmeten op de zijvlakken 
der leggers resulteren in gelijke afstanden tussen de (plaatsen van de) pennen in de leggers en 
de scheepshuid. 

Ervan uitgaande dat de betreffende afstanden in fase V min of meer nauwkeurig in drieën wer
den gedeeld om telkens twee leggers te plaatsen, is juist door de bij het schip op N 5 daarin 
optredende onregelmatigheden de gang van zaken wél in specifieke details te reconstrueren. 
Deze onregelmatigheden zijn echter geconditioneerd door de ligging van de leggers na de fasen 
I en IV van hun plaatsing: een driedeling van de afstanden van 5 pedes monetales, zoals uitge
meten in fase 111, levert meestal de plaatsen op van de pengaten van de in fase V te plaatsen 
leggers. Enkele keren levert dit de plaatsen op van de voorlangse markeringen (van leggers c 
en d en de beide leggers ter weerszijden van h) danwel van de markering achterlangs (van de 
legger achter i). 

Houdt men in fase V de daarin gebruikte lengte van 1/3 x 5 pedes monetales (in de opmeting 
op schaal 1 : 50 is dat 1 cm) als norm aan voor het uitmeten van langszijd ige leggermarkeringen 
op de plaats van de pengaten, dan zijn de beide leggers tussen h en i elk op deze afstand uitge
meten vanaf respectievelijk de voorkant van legger h (en achter tegen zijn merk geplaatst) en 
de achterkant van legger i (en voor tegen zijn merk geplaatst). Het gevolg hiervan is dat de af
stand tussen de (pengaten van) beide leggers h en i ca. 0,45 cm bedraagt, hetgeen minder is 
dan 1/3 deel van 5 voet. De opbouw van het schema verklaart dit. Onder de vigeur van ons sche
ma is de afstand van 0,50 m tussen leggers e en f geen argument deze 0,50 m te beschouwen 
als feitelijk te zijn uitgemeten. 

Op de 'norm'-afstand van 0,50 m achter de pengaten van legger b (in Reinders 1980, Bijlage I :B) 
bevindt zich in elk der beide aldaar nog aangetroffen vlakplanken, een pengat. Hier laat zich een 
legger of wrang denken, waarvan de uitmeting en plaatsing zich voegt in fase V van ons schema, 
wellicht in dezelfde reeks handelingen van uitmeten, markeren en plaatsen, als waarin leggers 
c en d zijn aangebracht. Van deze legger of wrang is geen pengat opgetekend op de achterste
venhaak. In de praktijk van de leggerplaatsing komt het er in fase V op neer dat men meestal 
de leggers (midden) op de (bij het met een timmermansoog uitmeten denkbeeldige) markeringen 
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op de in drieën gedeelde lengtes van 5 voet plaatste en ze vervolgens aan kiel plank/steven haak 
en vlakgangen verpende. Enkele leggers zijn hierbij voor of achter tegen deze 'markeringen' ge
plaatst. 

Conclusie 

Een gedetailleerde analyse van afstanden tussen leggers leidt tot de conclusie dat bij de bouw 
van het kogge-achtige schip op kavel N 5 in Oostelijk Flevoland een consistent schema van 
maatvoering is gehanteerd. Volgens dit schema werden enkele leggers vóór-geplaatst om de 
(vlakke delen van de) scheepshuid te kunnen bouwen en om in de - door het plaatsen van deze 
leggers - deels reeds dwarsverstijfde scheepshuid de overige leggers te plaatsen. Het schema 
van het schip op N 5 is sterk verwant met het desbetreffende schema in Romeinse plankboten 
van het type Zwammerdam. 

In scheepsbouwkundig opzicht laat deze verwantschap een continuïteit zien van de individuele 
ambachtelijke reeks van handelingen met betrekking tot het dwarsverstijven van de scheepshu id 
door/en het daarin plaatsen van de leggers. Het is thans eens te meer noodzakelijk de wel vaker 
geopperde verwantschap tussen plankvaartuigen uit de Romeinse tijd (van de typen Blackfriars 
en Zwammerdam) en 'kogge'-schepen op het niveau van het bouwkundige detail op de sporen. 

Dat in de eerste helft van de veertiende eeuw (nog, zoals ook in de elfde/twaalfde eeuw bij de 
bouw van boten van het type Utrecht) de pes monetalis of een equivalent daarvan is gebruikt 
als lengte-eenheid in het schema van maatvoering, laat zien dat ten minste enkele gewoontes 
bij het bouwen van schepen zijn gehandhaafd lang nadat de culturele en technologische context 
drastisch was gewijzigd. 

N.B.: Het hier naar voren gebrachte is inmiddels verwerkt in de Weerd , 1988 (Dissertatie Univer
siteit van Amsterdam , 25 november 1988). 
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10. Scheepsbouw in de 17e eeuwse republiek: huid eerst of skelet eerst? 

Arent D. Vos 

Er zijn bij de bestudering van historische schepen al heel wat classificatiesystemen bedacht. Eén 
zo'n classificatiesysteem voor houten schepen is het onderscheid tussen "shell-construction" en 
"skeleton- construction", oftewel werd van een schip eerst de huid van planken gebouwd of eerst 
het skelet van spanten? Aandacht voor deze problematiek is binnen Nederland vooral ontstaan 
naar aanleiding van een lezing van de historicus Unger in 1982 (Unger, 1982). Reeds in 1958 
echter, ontwierp Hasslöf deze classificatie. Tevens vestigde hij de aandacht op het voorkomen 
in de zeventiende eeuwse Republiek van huid- eerst-bouw voor grote zeegaande schepen; een 
methode die dan voor dergelijke schepen eigenlijk al verouderd was. Ik zal hier zeer in het kort 
iets meer vertellen over deze bouwwijzen en ik beperk me hierbij vanwege de beperkte ruimte 
heel nadrukkelijk tot het Noordwesteuropese gebied en tot de grotere zeegaande schepen. 

Sterk generaliserend kunnen we zeggen, dat er in principe voor schepen twee bouwvolgordes 
mogelijk zijn: Men kan beginnen met het bouwen van de huid. Dat is de oudste methode en werd 
zeker tot 1400 algemeen in Europa gepractiseerd. In Noordwest-Europa bouwde men deze sche
pen overnaads, dat wil zeggen de huidplanken overlapten elkaar dakpansgewijs. De overlappen
de delen van de huidplanken, de zogenaamde landen, werden aan elkaar gespijkerd of geklon
ken. Steeds nadat de huid of een deel van de huid was afgebouwd, werd het dwarsverband aan
gebracht in de vorm van inhouten. De functie van deze inhouten was voornamelijk om de huid 
tegen de waterdruk in in z'n vorm te houden. De spanten (een spant is een samenstel van in hou
ten) waren vaak vrij licht uitgevoerd en/of op enige onderlinge afstand geplaatst, al zien we in 
de loop van de tijd wel een ontwikkeling naar zwaarder uitgevoerde en dichter opeen geplaatste 
spanten . De onderdelen van de spanten waren echter vaak noch onderling, noch aan de kiel, 
verbonden . Zo'n samenstel van onderling niet verbonden, vaak op enige onderlinge afstand ge
plaatste inhouten kan niet verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de structurele sterkte 
van een schip. Een dergelijk schip ontleende z'n structurele sterkte natuurlijk uit het samenstel 
der delen , maar de huid van onderling verbonden huidgangen speelde een relatief belangrijke 
rol. Bekende voorbeelden van overnaads gebouwde schepen zijn de Vikingschepen en de 
kogges. 

Een tweede mogelijke volgorde is die, waarbij men eerst alle spanten van het schip oprichtte. 
Dat betekent, dat de spantdelen onderling verbonden moesten zijn en ook dat de spanten aan 
de kiel bevestigd moesten worden, anders bleef het skelet gewoon niet staan . Pas nadat het ske
let was opgericht , werden de huidgangen aangebracht, nu niet meer overnaads, maar glad boor
dig. Deze huidgangen werden onderling niet verbonden. De belangrijkste structurele sterkte van 
zo'n schip kon nu niet meer in de huid zitten, terwijl het in deze bouwwijze veel sterkere spanten
raam een veel grotere rol speelde. De structurele sterkte van dergelijke schepen kwam veel meer 
uit het samenstel van huidgangen, spanten en wegering (de zogenaamde sandwichbouw), waar
bij ook andere constructiedelen als berghouten, lijfhouten, schaarstokken e.d. een niet onbelan
grijke rol speelden. Deze tweede bouwwijze noemt men wel karveelbouw. 

De eerstbeschreven bouwwijze is door Hasslöf "shell-construction" genoemd ("bouwen
op-huid" of " huid-bouw" ), de tweede " skeleton-construction" ("bouwen-op-spant" of "skelet
bouw") . Een zeer passende terminologie, maar helaas was zijn criterium om een schip in de eer
ste of de tweede categorie in te delen mijns inziens niet de meest waardevolle. 

Bepalend was voor Hasslöf hoe het schip vormgegeven wordt, of anders gezegd, welk onderdeel 
van het schip de vorm bepaalt. Wordt eerst de huid gebouwd, dan bepaalt deze de vorm van 
het schip; worden daarentegen eerst de spanten opgericht, dan bepalen deze de vorm van het 
schip. Naar de intentie van Hasslöf zal ik shell- en skeleton-construction vertalen als respectieve
lijk huid-eerst en skelet-eerst- bouw. Waar de belangrijkste structurele sterkte van het schip ligt, 
daarover repte Hasslöf niet. Wel wees hij er op, dat er vele tussenvormen zijn, onder andere de 
door hem aangestipte methode, die in de zeventiende eeuwse Republ iek gevolgd werd . 

Deze classificatie is door velen tot op heden toe nagevolgd (Basch , 1972; Rieth, 1984; e.a.) en 
is inmiddels als begrip ingeburgerd. Vrijwel niemand echter wist onder woorden te brengen, dat 
er naast deze op zich best zinnige indeling nog een ander, mijns inziens minstens zo belangrijk 
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criterium aanwezig is: namelijk waar de structurele sterkte van het schip ligt. Degene, die dat 
wel voortreffelijk onder woorden wist te brengen was GreenhilI (1976). Hij handhaafde Hasslöf's 
definities van huid-eerst-bouw en skelet-eerst-bouw, maar introduceerde een nieuwe classificatie 
met als criterium of de huidgangen wel of niet onderling verbonden ("edge-joined" of " not-ed
ge-joined ") zijn . Zijn de huidgangen onderling-wel-verbonden, dan heeft de huid als geheel een 
veel grotere betekenis voor de structurele sterkte van een schip, dan wanneer de huidgangen 
onderling niet verbonden zijn . 

De geschiedenis leert, dat schepen met onderling wel verbonden huidgangen (niet te verwarren 
met huidplanken; één of meer huidplanken vormen samen een huidgang) meestal zijn bedacht 
en gebouwd volgens de huid-eerst-methode. Evenzeer is het waar, dat schepen waarvan de 
huidgangen onderling niet verbonden zijn, meestal volgens de skelet-eerst-methode gebouwd 
zijn . Deze relaties zijn echter niet vaststaand en we moeten ons steeds voorhouden, dat we met 
twee verschillende classificatiesystemen te maken hebben. 

Wanneer en waar voor het eerst schepen gebouwd werden volgens de skelet-eerst-methode, is 
nog niet bekend. Het is niet waarschijnlijk, dat we met Hornell (Hornell, 1946) en de zijnen moe
ten denken aan een revolut ionaire uitvinding, maar eerder met Hasslöf (1958, 1963, 1972) en an
deren aan een (zeer) langdurige ontwikkeling. Er zijn reeds vroege aanwijzingen voor over
gangsvormen, die we vooral in het Mediterrane gebied moeten zoeken en al in de eerste eeuwen 
na Christus. 

Hoe het ook zij, tussen 1400 en 1500 vonden enige belangrijke ontwikkelingen plaats in de 
scheepsbouw. Eerst weer in het Middellandse Zeegebied, maar al snel ook elders in Europa. 
Het oude éénmastschip ontwikkelde zich zeer snel tot driemastschip en een tijd lang zelfs tot 
viermastschip. De schepen werden groter en gingen meer zeilen voeren, niet alleen doordat er 
meer masten kwamen, maar vooral ook doordat men meer zeilen per mast ging voeren. En een 
heel belangrijk onderdeel , misschien wel een voorwaarde voor dit gehele pakket van ingrijpende 
veranderingen, was een verandering van bouwwijze, die het structureel mogelijk moest maken 
dergelijke, grotere schepen te bouwen. In plaats van huid-eerst-gebouwde schepen met onder
ling-wel-verbonden huidgangen ging men over op skelet-eerst-gebouwde schepen met onder
ling-niet-verbonden huidgangen. Vanaf de zestiende eeuw was deze bouwwijze de norm. 

Ik noemde deze veranderde bouwwijze misschien wel een voorwaarde voor de ontwikkeling naar 
grotere zeegaande schepen. Waarom? Verschillende zaken spelen hierin een rol, waarvan ik 
hier, gezien de beschikbare ruimte, slechts de allerbelangrijkste kan aanstippen. 

Als verklaring wordt altijd gegeven, dat op een gegeven moment de maximum haalbare lengte 
bereikt was, waarbij een huid-eerst-gebouwd schip met onderling-wel-verbonden huidgangen 
nog goed kon functioneren. De Engelse scheepsbouwkundige Coates legt die maat nu op ca. 
25 à 30 m (Coates, 1985). Maar waarom die maat niet overschreden kon of mocht worden, wordt 
zelden uitgelegd. Cruciaal hiervoor zijn de begrippen "afschuifsterkte" en "afschuifspanning". 
Wanneer een schip zich op de golven voortbeweegt, is het voortdurend onderhevig aan steeds 
wisselende spanningen. Wanneer het midden van een schip zich bevindt op een golftop en de 
beide uiteinden van een schip in golfdalen, wordt het midden van het schip opgetild en zakken 
de beide uiteinden naar beneden ; het schip krijgt een zogenaamde katterug. Bevindt het midden 
van het schip zich vervolgens in een golfdal en de beide uiteinden op golftoppen, dan zakt het 
midden van het schip naar beneden en worden de beide uiteinden opgetild. In dit proces worden 
afwisselend de huidplanken boven in het schip en dan weer onder in het schip op elkaar en van 
elkaar geperst , hetgeen komt door het langer en korter worden van het sch ip door de geschetste 
bewegingen. Deze spanningen noemt men afschuifspanningen. De mate, waarin een schip 
weerstand weet te bieden aan deze afschuifspanningen noemt men de afschuifsterkte van een 
schip. Is de langsscheepse stijfheid en de afschuifsterkte van een schip onvoldoende, dan gaan 
de planken kieren en lekt het schip (veel) meer dan normaal is. 

In overnaads gebouwde schepen tot een bepaalde lengte is de langsscheepse stijfheid en de 
afschuifsterkte voldoende groot; groter dan in vergelijkbaar grote karveel gebouwde schepen, 
dat wil zeggen gladboordige schepen, waarvan de huidgangen onderling niet verbonden zijn. 
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Maar wil men grotere overnaadse schepen bouwen (en dat heeft men in de vijftiende eeuw zeker 
geprobeerd), dan moeten de huidplanken breder en dikker worden, dan moeten de overnaadse 
landen groter worden en moet men bovendien een sterkere bevestingswijze vinden om voldoen
de weerstand te blijven bieden aan de afschuifspanningen. Dat nu was een onoplosbaar pro
bleem en omdat men voor de verre reizen, die men vanaf de vijftiende eeuw maakte, toch grotere 
schepen nodig had, die echter wel goed zeewaardig en dus redelijk waterdicht moesten zijn , 
moest men overgaan tot een bouwwijze, die voor grotere schepen beter geschikt was: het bou
wen-op-spant. In dergelijke schepen was het skelet ook veel zwaarder uitgevoerd dan voorheen. 
En het breeuwen had in deze schepen niet, zoals in huid-eerst-gebouwde schepen met onder
ling-wel- verbonden huidgangen, alleen als functie om het schip redelijk waterdicht te maken. 
Nee, doordat het breeuwsel hier heel stijf in de naden geslagen werd (en in tegenstelling tot bij 
overnaads gebouwde schepen ook geslagen kon worden), droeg het ook bij tot de langsscheep
se stijfheid en de afschuifsterkte van het schip. 

Na deze summiere, maar voor een beter begrip minimaal noodzakelijke, theoretische uiteenzet
ting, wil ik ook graag nog iets zeggen over de scheepsbouw in de zeventien eeuwse Republiek . 

Ik vermeldde reeds, dat Hasslöf zelf al constateerde, dat er vele tussenvormen tussen zijn huid
eerst en zijn skelet-eerst-constructiemethode bestonden en nog steeds bestaan. Eén zo'n variant 
vond hij in de Republiek in 1670. Zijn bron was het rapport en de tekening van de Franse spion 
Arnould , die in opdracht van Colbert in 1670 in de Republiek kwam kijken hoe men hier schepen 
bouwde. Holland was in de zeventiende eeuw de scheepswerf van Europa en Hollandse 
scheepsbouwers werden alom geroemd. Frankrijk was tot kort daarvoor relatief achterlijk geble
ven met haar scheepsbouw en Colbert werkte hard aan het inhalen van de achterstand. Het 
spreekt voor zich, dat de interesse vooral uitging naar oorlogsschepen. 

Terwijl men elders in Europa z'n zeeschepen al zo lang bouwde, dat eerst de spanlen werden 
opgericht en dan pas de huid werd aangebracht, constateerde Arnould, dat men in Holland van 
schepen eerst de eerste 10-12 huidgangen bouwde, waarbij de huidgangen voorlopig op hun 
plaats gehouden werden met behulp van houten klampen. Vervolgens bracht men pas de span
ten hierin aan en bouwde de schepen verder normaal af. 

Hasslöf noemde dit "deels huid-eerst , deels skelet-eerst-bouw". Volgens zijn criterium volkomen 
juist, maar door de associatie met de bouwwijze van de oude schepen, roept dit een odium van 
achterlijkheid op. Sindsdien is aangenomen, dat men in de Republiek in de zeventiende eeuw 
volgens deze variant van de ouderwetse (achterlijke) huid-eerst- bouwmethode schepen bouwde. 
Dit was voor mij aanleiding te onderzoeken of dat wel een correct beeld is en zo ja, wanneer 
men dan overging van die ouderwetse methode naar de compromisloze skelel-bouw. Hierbij 
maak ik gebruik van de volgende bronnen: 
- zeventiende en achttiende eeuwse geschreven bronnen; 

iconografisch materiaal; 
- archeologisch materiaal (komt hier verder niet meer ter sprake). 

Veel zeventiende eeuwse geschreven bronnen over de scheepsbouw zijn er niet. In 1671 ver
scheen "Aeloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier" , geschreven door de latere 
Amsterdamse burgemeester Witsen. Hij was geen man van het vak, maar hij beschrijft uitge
breid hoe men in Amsterdam een schip bouwde. Allereerst legde men de kiel en plaatste de voor
en achtersteven. Dan begon men, zoals Arnould al geconstateerd had, met het boeien van het 
vlak . Omdat de gladboordige planken onderling niet bevestigd waren, werden ze voorlopig op 
hun plaats gehouden met behulp van wat Witsen noemde "boei-klampen" aan de binnen- en 
de buitenkant van de huid (fig. 10.1.). Wanneer het vlak afgeboeid was, plaatste men de legger 
van het grootspant. Aan weerszijden hiervan bevestigde men de zitter, elk met twee pennen aan 
de legger. Vervolgens boeide men de kimmen en dan was het moeilijkste gedeelte van het vorm
geven van het schip achter de rug . Dan pas werden de andere leggers en zitters geplaatst en 
konden de boei klampen verwijderd worden. Vervolgens werden de oplangers en de stutten ge
plaatst, kwamen de dekbalken en de wegering erin, kortom, begon men met het schip af te bou
wen. In de tweede druk van Witsen's werk, dat in 1690 verscheen, wordt nog steeds dezelfde 
bouwvolgorde beschreven. Er is slechts één verschil tussen de eerste en tweede druk, dat voor 
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Fig. 10.1. Boeien van het vlak met behulp van boeiklampen en een boeitang. Nicolaes Witsen, 
1671. Foto: Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum. 

ons van belang is. In de tweede druk is een titelpagina vóór het tweede deel ingevoegd (Witsens 
werk bestaat uit twee delen). Op deze titelpagina staat een gravure afgebeeld van D. Bosboom, 
die verderop ter sprake zal komen. 

Een tweede zeventiende eeuwse bron is het in 1697 verschenen werk " De Nederlandse 
scheeps-bouw-konst open gestelt" van de ervaren scheepstimmerman van Yk, die de in het 
Maasgebied gebezigde bouwwijze beschrijft. Deze bouwwijze blijkt een heel andere te zijn dan 
in Amsterdam: Men begon met het plaatsen van de kiel , voor- en achtersteven. Dan werd de 
zandstrook aangebracht, maar verder ging men niet met het boeien van het vlak. Aan de Maas
kant richtte men nu twee middelspanten (=grootspanten) op, 5 tot 12 voet van elkaar in alle delen 
gelijk. Vervolgens werden de scheerstroken aangebracht van voren tot achteren en bevestigd 
aan voor- en achtersteven en de twee grootspanten. Scheerstroken zijn de huidgangen ter hoog
te van de onderste uitwatering, dat is ter hoogte van het onderste dek, waar het schip het breedst 
is. Zo kreeg het schip z'n omtrek. Dan was men aan de Maaskant gewoon nog voor- en achter
spant op te richten " sodanig als het schips fatsoen vereyscht". Dit gedaan zijnde, werden de zo
genaamde centen (=strooklatten) aangebracht. Deze werden op de stevens en de reeds opge
richte spanten bevestigd en zo lang op of neer, in of uitgeschoven totdat ze een goede omtrek 
vertoonden. AI naar gelang de grootte van het schip waren 8-11 strooklatten tussen zand- en 
scheerstrook nodig. Nadat de strooklatten naar wens waren aangebracht, werden de overige 
spanten opgericht. Pas in een veel later stadium werden de huidplanken opgetimmerd. 

Deze bouwvolgorde is een wezenlijk andere dan we tot nu toe bij Arnould en Witsen gezien heb
ben. Maar Van Yk maakt in een verhandeling over "de wijdte van 't vlak" nog een uiterst interes
sante opmerking over " Hollands Noorder-kwartier, alwaar men nog gewoon is 't schips onderste 
fatsoen , niet door centen, gelijk aan de Maaskant, maar door de planken selve, die om 't schip 
vaaren sullen, te geven". Met andere woorden in Van Yk 's tijd werd in het noorden van Holland 
nog steeds gebouwd volgens de ons reeds bekende bouwwijze. Het woordje " nog" in Van Yk's 
opmerking zou kunnen betekenen, dat voorheen aan de Maas op dezelfde wijze gebouwd werd. 
Bij mijn verdere onderzoek kan dat misschien nog blijken. 

Opvallend is wel, dat het middelste van de drie schepen op de titelpagina van Van Yk's werk 
in een bouwstadium verkeert, waarvan men kan zeggen, dat het gebouwd wordt volgens de 
Noordhollandse wijze (fig. 10.2.). Dat is niet onverklaarbaar, want het boek is gedrukt in Amster
dam en de plaat is van de hand van Jan Luijken, die in Amsterdam leefde en werkte van 
1649-1712. 
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Fig. 10.2. Noordhollandse bouwwijze. Bij het middelste van de drie in aanbouw zijnde schepen 
zijn vlak en kimmen geboeid, leggers en zitters aangebracht, terwijl oplangers en 
stutten ontbreken. Van Yk, 1697. Foto: Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart
museum. 

In 1691 verscheen te Stockholm een boek over scheepsbouw van de hand van Ake Ralamb: 
Skeps byggerij, eller adelig öfnings. Deze had al meer dan 20 jaar ervaring als scheepstimmer
man, toen hij in Amsterdam kwam te werken op een scheepswerf onder leiding van meester 
Caspar Cuper. In zijn werk beschrijft en toont Ralamb alle werkzaamheden op een scheeps
werf. We zien schepen in verschillende stadia van aanbouwen in enkele afbeeldingen toont hij 
de hem vertrouwde bouwwijze: duidelijk de skelet-eerst-bouwwijze. Hij laat echter als afwijkende 
bouwwijze zien de bouw van een Hollandse fluit met behulp van klampen (de Noordhollandse 
bouwwijze). Deze klampen zijn op zijn afbeeldingen goed herkenbaar evenals de boeitangen, 
die we ook bij Witsen zagen. 
Helaas laat de beschikbare ruimte nog niet bij benadering toe een min of meer afgerond beeld 
te schetsen van dit bijzonder complexe onderwerp. Daarom zal ik nu kort nog iconografisch ma
teriaal bespreken, waarop belangrijke informatie te zien is. 
- Ten eerste dient hier vermeld te worden de reeds genoemde afbeelding van Arnould uit 1670 

van een schip in aanbouw "à la mode d'Hollande" en vergeleken met een schip in aanbouw 
"à la mode de France et d'Angleterre". 

- Van rond 1690 dateert een gravure van D. Bosboom, (fig. 10.3.) voorkomend in de tweede 
druk van Witsens Scheeps-bouw en bestier. Hierop kijken we tegen de buitenkant van een 
in aanbouw zijnd schip aan. Van het schip zijn het vlak en de kimmen opgeboeid; spanten 
zijn nog niet zichtbaar. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de Noordhollandse bouw
wijze. We zien het stadium, dat de kimmen zijn opgeboeid, nadat het vlak is geboeid en van 
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het grootspant de legger en de twee zitters zijn gelegd, maar voordat de oplangers en de stutten 
zijn geplaatst. Precies zoals beschreven door Arnould en Witsen. 
- Van rond 1700 dateert de inmiddels wel bekende prentenreeks van Siewert van der Meulen, 

Navigiorum aedificatio. Op plaat 2 zien we een schip in aanbouw, waarbij alleen nog de kiel, 
de stevens en het vlak aangebracht zijn. Inhouten zijn nog niet geplaatst en de vlakplanken 
worden bijeen gehouden door vele boeiklampen en boeitangen; ook dit is de door Arnould 
en Witsen beschreven bouwwijze. 
Uit 1696 dateert het schilderij van L. Bakhuyzen van de VOC-werf op Oostenburg te Amster
dam. Hierop zien wij onder andere een schip in aanbouw, waarvan het vlak al gebouwd is, 
terwijl er pas twee of drie leggers met zitters zijn aangebracht. Men is bezig met het branden 
en aanbrengen van een huidplank in de overgang tussen vlak en kim. Opnieuw de door Ar
nould en Witsen beschreven bouwwijze. 
Dezelfde Bakhuyzen moet bekend zijn geweest met de skelet-eerst- bouwwijze. Op een gri
saille van zijn hand van de Admiraliteitswerf op Kattenburg te Amsterdam zien we namelijk 
een schip in aanbouw (het wordt van drie zijden getoond, zoals dat in die tijd gewoonte was 
bij scheepsportretten) , wat helemaal in spant staat, terwijl er nog geen huid plan ken zijn aan
gebracht (fig. 10.4.). Dit werk wordt gedateerd (mogelijk iets te vroeg) op ca. 1665. 
Uit 1693 dateert een afbeelding van J . Mulder van de Admiraliteitswerf te Amsterdam (fig. 
10.5.). Ook hierop zien we een schip in aanbouw, wat helemaal in spant staat, zonder dat er 
al huidplanken zijn aangebracht. Ook hier hebben we te maken met echte skelet-eerst-bouw. 

Ik kom tot wat voorlopige conclusies, want het onderzoek is nog geenszins afgerond. Met name 
moet er nog veel meer iconografisch materiaal bekeken worden. 
- De door Arnould in 1670 geschetste bouwwijze lijkt in de Republiek in het algemeen zeker 

nog tot 1700 en misschien nog wel enige tijd langer te zijn gepractiseerd (Arnould 1670, 
tekst/beeld; Witsen 1671/1690, tekst/beeld; Bosboom ca. 1690, beeld; Ralamb 1691, 
tekst/beeld; Bakhuyzen 1696, beeld; Van Yk 1697, tekst/beeld; Van der Meulen ca. 1700, 
beeld). 
Het lijkt er echter op, dat er regionale verschillen waren. 
Aan de Maaskant bouwde men eerder volgens de skelet-eerst-bouwmethode. Het lijkt echter 
aannemelijk, dat men hier voorheen op dezelfde wijze heeft gebouwd als rond 1700 nog in 
Amsterdam gebeurde (Van Yk 1697, tekst) . 
Het lijkt er ook op, dat men op de Amsterdamse Admiraliteitswerf al eerder de combinatie 
van huid-eerst en skelet-eerst-bouwwijze verliet voor een compromisloze skelet-eerst-bouw
wijze. Het is dus ook mogelijk, dat er verschillen waren tussen verschillende typen werven 
(Bakhuyzen ca. 1665, beeld; Mulder 1693, beeld). 

Fig. 10.3. Noordhollandse bouwwijze, vlak en kimmen zijn geboeid, terwijl de inhouten nog 
niet zijn aangebracht. Bosboom, ca. 1690 (In "Witsen", 1692). 
Foto: Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum. 
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Fig. 10.4. Toepassing van de skelel-eerst-bouwwijze op de admiraliteitswerf te Amsterdam. 
Bakhuyzen, ca. 1665. Foto: Rijksmuseum afdeling Nederlandse Geschiedenis . 
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Fig. 10.5. Schip in aanbouw volgens de skelet-eerst-bouwwijze direct links van 's Lands Zee
magazijn op de admiraliteitswerf te Amsterdam. Mulder, 1693. Foto: Rijksmuseum 
Nederlands Scheepvaartmuseum . 

- Het meeste tot nu toe verzamelde materiaal slaat op Amsterdam. We moeten dus nog zeer 
voorzichtig zijn met het doen van algemene uitspraken. 
Wat we wel kunnen zeggen is, dat we hier niet te maken hebben met een zonder meer achter
lijke bouwwijze. Als resultaat kregen de zeelieden de beschikking over een schip, dat in prin
cipe net zo sterk kon zijn als een compromisloos skelet-eerst-gebouwd schip. Alleen wanneer 
de samenstellende delen van de spanten onderling niet verbonden zouden zijn, zou een 
schip daardoor minder sterk kunnen zijn. 
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Waar ik onvoldoende aandacht aan heb kunnen besteden, is het feit , dat het ontwerpen van een 
skelet-eerst-gebouwd schip technisch veel moeilijker is dan het ontwerpen van een huid
eerst-gebouwd schip. In Engeland was men al zo veel verder, dat men op papier de vorm van 
een schip zo kon ontwerpen, dat de spanten wanneer ze werden opgericht, ook werkelijk goed 
strookten. In Frankrijk en Holland beheerste men deze kunst nog niet en moest men langs empi
rische weg de vorm van een schip krijgen. In Frankrijk deed men dat met behulp van een aantal 
spanten van oprichting en strooklatten, gelijkend op de door Van Yk voor het Maasgebied be
schreven wijze. En in een deel van de Republiek gebruikte men eind zeventiende eeuw nog een 
methode, waar men allang ervaring mee had: men ontwierp op het oog met slechts enkele hulp
middelen als meetlat en loodlijnen het moeilijkste en belangrijkste deel van een schip: het onder
watergedeelte. De hier te lande gebezigde methode was dus niets meer en niets minder dan een 
andere manier om langs empirische weg de vorm van een schip te bepalen. 
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11. The Lelystad beurtschip: A preliminary report on the huil remains 

Fred Hocker 

It may be argued that the development of efficient domestic transportation is vital to the success 
of international trade. Thus it mayalso be argued that the successful exploitation of the luider 
lee and the vast network of shallow but navigable waterways that connected it to the hinterland 
was an important faclor in the Dutch commercial expansion of the 16th and 17th centuries. As 
have many other cultures with a high demand for short-haul, general cargo, and passenger car
riers, the Dutch established regular, scheduled service between major points at an early date. 
Where the 19th-century English developed an extensive rail system, the 16th-century Dutch used 
smal I to medium-sized watercraft to connect the ports of the luider lee in a system cal led beurt
vaart. 

A study of beurtvaart in any period should examine these vessels, the beurtschepen . Their de
sign, construction, and operation were important determinants in the range, frequency, cost, and 
reliability of service. Moreover, the development of the network co-incided with the emergence 
of a distinct, Dutch style of ship construction in the 16th-century (1) . 

An opportunity to study these craft and the culture that produced and used them was presented 
in 1980, with the discovery of the remains of a wooden vessel during the construction of a draina
ge canal in the city of Lelystad in the Netherlands. The huil (Ijsselmeerpolders find B 71) is one 
of over 350 discovered since 1942 in land reclaimed from the former luider lee (2) . Excavation 
in the fait of 1980 by the stalt of the Museum voor Scheepsarcheologie, a branch of the Scientific 
Department of the Rijksd ienst voor de Ijsselmeerpolders (RIJP) (3), revealed a well-preser
ved,carvel-built huil approximately 18 m long. The vessel was Iying at a 45° list to starboard, and 
the more exposed port side had collapsed into the hold along with parts of the port side of the 
decks. Artifacts found in the huil date the sinking to the mid-1620's or a bit later, but the vessel 
itself appeared to be much older. The nature and distribution of cargo and personal possessions, 
as weil as the configuration of the huil identify the vessel as a beurtschip (4). 

Pre liminary measurements of the huil, taken during the excavation, were used to design a steel 
lifting frame which enclosed the intact huil remains. On 3 June, 1981 a crane righted the listing 
huil , lifted it out of the mud, and placed it on a low loader. The vessel and larger, loose timbers 
removed from the huil during excavation were carried to the equipment storage facility of the 
RIJP, where they remain . The timbers were conserved by controlled air drying af ter a set of exter
nat sections had been taken off by the Museum stalt. A few fragile timbers, notably the pump 
shafts and remains of internal bulkheads and panelling, were taken to the Museum voor Scheep
sarcheologie in Ketelhaven for conservation in polyethylene glycol (PEG). 

Between 14 October and 19 December, 1986, I surveyed and documented the surviving timber 
in detail. The recording, in conjunction with other avenues of research , will form the basis for 
a detailed reconstruction of the Lelystad vessel's construction and operation . This report , which 
was compiled during the recording , is a preliminary notice of observed features and general cha
racteristics. A more complete huil report will appear in the near future, along with a preliminary 
cataloque of the vessel's contents, which are being studied by Dr. Jenny Sarrazin (6) . 

Extent of preservation 

The remaining structure measures 17.75 m (of an estimated original 18.25 m) long and 5.05 m 
(of an estimated original 5.20 m) broad. The starboard side is complete except for the hooding 
ends of the topside planking and upper extremity of the stem, which were damaged and torn 
away before the vessel was found , possibly during an earlier drainage excavation. The splintered 
ends of the planks were cut away (after recording) during the excavation in order to lift the huil 
clear of pavement which overlay the end of the site. The starboard side of the deck and starboard 
ends of all the deck beams are in place, as are the bulwark and most of the caprail on that side. 

After the huil had acquired its pronounced list to starboard, the more exposed port side and 
much of the port deck planking collapsed into the hold, where it was buried and preserved. The 
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aftermost part of the port quarter and the port half of the boltom out to the turn of the bilge (kim) 
(7) remain in place. Some of the interior panelling and partitioning survives but has been remo
ved for conservation. The rudder was found, but the anchor windiass, spars, hatch covers, and 
leeboards (zwaarden) are missing. 

The intact portion of the huil is badly distorted. The collapse of the port side and the starboard 
list were probably the prime causes of lateral bending of the keel and skewing of the posts. Poor 
seabed support caused noticeable hogging, but there is evidence that the vessel also suffered 
from hogging during its working life. 

Huil farm 

The double-ended huil is very full forward, while the wide, flat boltom rises and narrows aft, lea
ving a projecting keel and garboards, which form a skeg . The sides curve slightly above a hard, 
angular bilge. Both entrance and run are short and full, although the stern is a bit narrower than 
the bow. The bulwarks project aft of the huil proper in two " wings" that enclose the head of the 
sternpost. This feature can be seen in many contemporary representations and was apparently 
common on post-medieval watercraft of the Zuider Zee. 

While the huil type cannat be identified with certainty until the shape has been reconstructed , 
its configuration resembles the shape of general-purpose craft common in illustrations from the 
16th and 17th centuries. These craft are often referred to as karvels, wijdschepen or smalsche
pen (8). Witsen identifies a vessel similar in arrangement and size as a wijdschip (9). 

Arrangement 

The huil was divided into three compartments by a pair of light bulkheads (fig. 11.1.). Except for 
a few boards from the forward bulkhead, liltle of th is partitioning survives. The after bulkhead 
may have been destroyed during 17th-century salvage altempts. 
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IJsselmeerpolders Shipflnd B 71 

The LELYSTAD 'BEURTSCHIP' 

Preliminary Schemal ic Recooslrucl!o n 

NO l 10 Scale 

Length Overall 18.2 5m 

Extrem e Be am 5.20m 

Fig. 11.1 . Preliminary Schematic Reconstruction of shipwreck B 71/0.FI.: longitudinal section 
and transverse section at midships. Some details and features have been omilted 
for clarity. 

90 



A small, cramped forecastle, which provided at least temporary living quarters for the crew, occu
pied most of the space under the foredeck. This compartment, which was reached by a small 
scuttle in the deck and possibly through a port in the forward bulkhead, contained a brick and 
ti Ie hearth set in a raised sole and one or two bunks against the ceiling. An enormous hatch, 
7.6 m long and up to 4.1 m broad, gave access to the 9.9 m long central hold. The forward part 
of the hold could also be reached through a smaller hatch in the foredeck. Narrow gangways 
along the sides of the main hatch connected the lore- and afterdecks. 
A smal I, low cabin for passen gers was suspended over the aftermost 2 m of the hold, but little 
of it survives. lts arched roof and the arched hatch covers formed a long vault over the entire 
hatch. The after bulkhead of the cabin was built around the heavy windlass mounted at the lor
ward edge ol the afterdeck. A hatch in the afterdeck provided access to a smal I compartment 
aft of the hold. The function of this space is not yet known, as no artifacts have been associated 
conclusively with it. 

Construction 

The huil was buill al most entirely of oak. Some softwood, probably pine, was used in light panel
ling and repairs to the ceiling. The majority of fastenings were wedged, oak treenails. A few iron 
forelock bolts were used in strategic locations and iron nails were used at the hooding ends, gar
board seam, plank scarfs/butts, and repairs. Iron nails were also used temporarily during the ves
sel 's construction , then removed and the holes plugged with small oak wedges. 

The backbone is a relatively simple structure. The keel , a single, straight timber, 15.85 m long, 
0,20 m moulded, sided 0.34 m amidships, tapers towards both bow and stern to 0.13 m sided. 
Both stem and stern post were originally massive knees treenailed to the upper surlace of the 
keel , but at some point in the vessel 's working life the upper half of the stem was replaced . Two 
smal I chocks fill the space between the stern post and the light, straight rudderpost. 

The garboard and hood ends of the 5 cm thick planks are set in a simple rabbet in keel , stem 
and sternpost; however, the arrangement of garboard and broad strake aft is rather unusual out
side ol the Low Countries. The garboard twists form horizontal amidships to nearly vertical at 
the stern and continues aft over the skeg to the end of the keel. The first broad strake remains 
horizontal and diverges from the garboard to lollow the rabbet in the stern post. Thus, the upper 
edge ol the garboard lorms a secondary rabbet for the first broad strake for ca, 2 m lorward of 
the point, where the planks separate. Along the secondary rabbet, nails are driven from the insi
de, through the garboard, into the edge of the broad strake, 

While the pre-erection of at least some frames cannot be ruled out belore the evidence has been 
lully examined, observed features strongly suggest the use of a shell-first method in the 
construction of the bottom and lower sides. The five bottom strakes and lower two (ol three) side 
strakes on the starbord side show extensive traces of the lemporary cleats used to hold the 
planks together until the floors and luttocks were added, The uppermost side plank and three 
8-10 cm thick wales appear to have been nailed to standing frames. 

The Iraming plan seems extremely irregular, Ol the 34 floors, most extend from one bilge to the 
other, but some do not. Some have knees on one end which span the turn ol the bilge. Some 
have straight luttocks set on top of their outboard ends and a bilge knee (krommer) just aft or 
forward to span the turn ol the bilge, and some floors are repaired withJuttocks that have knees 
at their lower end. Top timbers are used in the ends of the vessel to support the bulwarks, but 
the futtocks perform this function in the rest of the huil. 

The floor are clamped to the keel by a tape red keelson 11.70 m long, up to 75 cm sided and 15 
cm moulded amidships. A large, rectangular step for the heel of the single mast is cut into the 
timber amidships, Oak treenails fasten the keelson through the Iloors to the keel. 

The interior ol the huil is completely covered in ceiling 5 cm thick. A single clamp 6 cm thick 
and up to 65 cm wide supports the ends of beams and led ges as weil as the outboard edges 
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of the gangways. There may have been loose limberboards along the keelson and near the turn 
of the bilge at one time, but extensive repairs have nearly obliterated all traces of the original 
ceiling arrangement. 

Heavy timbers frame the large, central hatch and compensate somewhat for the lateral and longi
tudinal weakness caused by the opening. The forward and aft coamings were formed by beams 
(the zeilbalk and lierbalk, respectively), each made of !Wo superimposed timbers with total di
mensions of 30 cm sided and 60 cm moulded. A single, heavy beam (steunbalk) spanned the 
hatch 2 m forward of the aft coaming. These beams supported the gangways, which connected 
the small fore- and afterdecks. Treenails and forelock bolts fastened the 12 to 15 cm thick timber 
through the frames to the second wale. 

Rigging 

The beurtschip stepped a single mast setting a large spritsail and small , triangular headsail. The 
sprit and its sail were heavy enough to require a windlass at the forward edge of the afterdeck 
to handle some of the running rigging . Enough evidence, such as chainplates, deadeyes, blocks, 
and wear marks, survive to allow a fairly accurate reconstruction of the rig once the shape of 
the huil has been determined . 

The projecting keel and broad posts do not seem to have provided sullicient lateral resistance, 
as leeboards were carried. The boards themselves are lost, but the guards (stootklampen) and 
much of the mounting hardware survive. II the vessel was indeed built in the late 16th century, 
its construction lollows the introduction ol leeboards to Europe by only a little. 

Equipment 

In addition to the after windlass described above, there was a simple anchor windlass mounted 
athwartships in carved bearings near the stem. The barrel is missing, but the starboard bearing 
remains treenailed to the bulwarks. It reveals a barrel diameter of at least 25 cm. 

When the ship was built, a pair of log-shafted burr pumps were installed at the after, outboard 
corners ol the foredeck, presumably where they would drain the lowest part ol the bilge. Later 
in the vessel's Iile, a third pump ol the same type was added in the centre ol the lorward edge 
ol the afterdeck, with its sump between the aftermost Iloor and the edge ol the stern post knee. 
It may be only co-incidental that the third pump is within reach of the helmsman, but it should 
be noted that at some point extra draft marks were added to the stern post above the original 5 
foot maximum dralt. 

Repairs 

The only exterior timber in the vessel which is completely Iree ol repairs is the keel. As noted 
above, the entire upper half ol the stem was replaced. The planking shows extensive alteration 
to the point that many ol the repairs have been repaired . In addition to smal I graved patches in 
the surlace ol the planks and wholesale replacement of large lengths ol planking and wales, 
numerous smaller repairs demonstrate a genius lor the conservation ol wood. Scarf ends were 
cut back to good wood, the new ends leathered and a leathered repair nailed and treenailed over 
the ends. At tight bends in the bow and stern, where the grain of the tangentially-sawn planks 
started to lift, tar or pitch was run under the lilted grain and the libers tacked down with small 
iron nails. Where a seam lailed , the planks either side ol it were cut back and a single piece 
nailed into the gap. In one spot in the bow, this technique was used so extensively that in a 
2 m run ol one plank, 11 repairs Irame a 5 cm wide sliver of the original plank. 

It should be noted that the craftmanship ol the original construction and the subsequent repairs 
and alterations is ol a unilormly high level. Surlaces are cleanly finished, corners chamlered, 
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seams even and tight, and na more wood ever cut away than absolutely necessary. The high 
level of craftsmanship may be one of the factors which allowed the extended use, abuse, and 
re-use of a single huil. 

Conclusions and plans for future research 

It is clear from th is vessel and others from the polders that extensive repair was a common featu
re of Dutch in land craft during the 16th and 17 centuries. Certainly the brackish nature of the 
water was a factor - salty enough to inhibit the growth of rot, yet fresh enough to discourage the 
devastating attack of shipworm. In such conditions, the prime cause of huil deterioration may weil 
have been normal wear and tear. If that is the case, analysis of the types and location of repairs 
will be a valuable taal in interpreting the operation of the Lelystad beurtschip. 

The vessel provides an excellent introduction to Dutch domestic watercraft of the 16th and 17th 
centuries. Based on the data already in hand, it should be possible to reconstruct the original 
shape, construction and outfitting of the huil. Analysis will include archival research, since city 
governments played important roles as consumers and regulators of domestic transport. Compa
ris on with contemporary hulls and Dr. Sarrazin's work on the vessel's contents will aid in the inter
pretation of th is vessel. Then we will be ready to explore the larger question of the nature of 
beurtvaart in the 16th and 17th centuries. 

93 



Notes 

1. Richard Unger, "Dutch design specialization and building methods in the seventeenth centu
ry", from Carl Olof Cederlund, ed., Postmedieval Boat and Ship Archaeology: papers based 
on those presented to an International Symposium on Boat and Ship Archaeology in Stock
holm in 1982, BAR International Series 256 (London, 1985) 153-164 is a recent examination 
of the development and persistenee of this form of carvel construction. The planking, or much 
of it, was assem bied and held together with temporary cleats until the frames were inserted. 

2. The Zuider Zee project should require no introduction for Dutch readers, but for foreigners 
like the author, R.H.A. van Duin and G. de Kaste, The Pocket guide to the Zuyder Zee project 
(Rijsdienst voor de IJsselmeerpolders n.d.) provide and excellent overview of the conception 
and implementation of the land reclamation plan. 

3. The RIJP is responsible for all aspects of the reclamation project, from planning to building 
to administration of the new land. It is also responsible for the preservation of cultural and 
historical material found in the new land. 

4. Reinder Reinders, "The excavation and salvage of a 16th century beurtschip", IJNA 12 (1983) 
pag. 337. 

5. Controlled air drying has been used, with varying degrees of success, by the museum on ma
ny of its ship finds. 

6. This work was funded by Texas A&M University and the Institute of Nautical Archaeology and 
carried out with the assistance and cooperation of the Museum voor Scheepsarcheologie, a 
part of the Scientific Division of the Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

7. For certain timbers which are peculiar to Dutch shipbuilding or for which the English transIati
on does not accurately convey the function of the timber the proper Dutch term is provided 
in parentheses. 

8. Irene de Groot and Robert Vorstman, eds., Sailing Ships: Prints by the Dutch Masters from 
the Sixteenth to the Nineteenth Century (New Vork, 1980) provide an excellent selection of 
prints illustrating a wide variety of Zuyder Zee eraf!. Nos. 14, 15, 18, 37, 50 and 53 all show 
vessels which resembie the Lelystad vessel. 

9. Nicolaes Witsen, Architectura Navalis et Regimen Nauticum ofte Aeloude en Hedendaag
sche Scheeps-bouw en Bestier (Amsterdam, 1690) pag. 179, 186. 
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12. Een zeventiende eeuwse ventjager 

Karel Vlierman 

Na de onverwachte vondst van een laat-middeleeuws vrachtscheepje in Almere in het voorjaar 
van 1986 werd de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 
(RIJP) in september voor de tweede maal "verrast" met een interessant schip, dat tijdens bouw
activiteiten in Swifterbant werd aangetroffen. De omstandigheden ter plaatse lieten niet meer tijd 
dan drie weken, onvoldoende voor verantwoord onderzoek. 

De in deze korte tijd uitgevoerde noodopgraving, gevolgd door berging van het wrak, kreeg ruime 
aandacht van pers en T.V. Het tweede Glavimans Symposion lijkt een goede gelegenheid iets 
te vertellen over de vondstomstandigheden, het type schip en vermoedelijke functie, de overeen
komsten en verschillen met eerder in Flevoland onderzochte vissersschepen, de voorwerpen en 
daaruit af te leiden datering van de ondergang en tot slot iets over de berging. 

In een aanzet tot vergelijking worden op basis van de gegevens van een 1ge eeuwse botter (MZ 
41, Zuidelijk Flevoland) de overeenkomsten en verschillen in hoofdafmetingen en rompvorm ge
noemd. Van de door Van Beylen (1985, 27-40) als mogelijke voorlopers van de botter genoemde 
waterschepen en tochtschuiten, zijn eveneens de in dit verband van belang geachte gegevens 
vermeld . 

De tijdens het symposion door S. de Jong gemaakte opmerking, dat het vaartuig uit Swifterbant 
ook overeenkomsten vertoont met de Friese palingaken, was aanleiding om het model van de 
Vrouwe Dieuwke uit Gaastmeer (collectie G.C.N. Crone, Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart 
Museum te Amsterdam) te bekijken. 

Vondstomstandigheden en opgraving 

Op 20 maart 1961 is door de RIJP een verkenning uitgevoerd op kavel H 41 in Oostelijk Flevo
land; kaartblad 20 H Dronten, coördinaten 172.30/509.75. De tijdens deze verkenning vastgeleg
de gegevens over de juiste plaats bleken onvoldoende om het wrak nadien te kunnen lokalise
ren. Met de gemeente Dronten zijn in 1981 afspraken gemaakt, in verband met ophanden zijnde 
woningbouw in het gebied. Op 18 september 1986 stootte een kraanmach inist tijdens het graven 
van een rioolsleuf op het wrak. 

Het wrak lag juist op de kruising van twee geplande straten. Het was onder zware slagzij over 
bakboord in de oorspronkelijke zeebodem weggezakt. Dankzij de slappe samenstelling, be
staande uit een ruim één meter dik kleipakket en een daaronder liggende dikke laag detritus, 
is het schip waarschijnl ijk vrij snel en zo diep weggezakt, dat alleen de stuurboordzijde boven 
de zeebodem uit bleef steken. Deze zijde is nadien verstoord en vrijwel geheel verdwenen . Naast 
en in het schip zijn hiervan onderdelen teruggevonden. Vóórdat met de bouw van Swifterbant 
werd begonnen , is in het begin van de jaren zestig het gebied opgespoten met ongeveer een 
meter zand. Hieraan is het voornamelijk te danken dat het schip tot op heden zo goed geconser
veerd is gebleven. 

Na het bepalen van de ju iste ligging en globale afmetingen werd al snel duidelijk dat het hier 
waarschijnlijk om een bijzonder en kwalitatief goed bewaard scheepje ging, waarvan de gehele 
bakboordzijde en zelfs grote delen van voor- en achterdek bewaard waren gebleven. Dit laatste 
hield bovend ien in dat een vrij complete inventaris en resten van de betimmering konden worden 
verwacht. Voldoende aan leiding om een noodopgraving uit te voeren. 

Onder grote publieke belangstelling is met een kraan en de inmiddels bijna onmisbare hulp van 
de amateurs uit Elburg het wrak in drie weken uitgegraven, zijn de voorwerpen geborgen en is 
het schip schoongemaakt (fig. 12.1.). AI gravend kwam er meer informatie vrij over het soort 
schip en werden plannen ontwikkeld voor het vervolg van de noodopgraving. De gemeente Dron
ten verleende medewerking door de aanvankelijk maximaal beschikbaar gestelde tijd van drie 
weken met een week te verlengen om het wrak te kunnen bergen . De weergoden zijn ons in die 
periode zeer gunstig gestemd geweest. 
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Fig. 12.1. Overzicht van de scheepsopgraving op kavel H 41 in Oostelijk Flevoland. 

Vissersschepen 

De aanwezigheid van een bun maakte al kort na het begin van het noodonderzoek duidelijk dat 
het een vissersschip zou kunnen zijn. Er waren echter een aantal opvallende verschillen met de 
tot nu in de IJsselmeerpolders onderzochte en verkende vissersschepen (fig. 12.2.). Met uitzon
dering van één type, zijn er verhoudingsgewijs weinig vissersschepen gevonden en is het aantal 
verschillende typen beperkt. De aantallen en type-aanduidingen (tabel 1) zijn ontleend aan 
opgravings- en verkenningsgegevens. Met name bij de meer incomplete en open scheepjes is 
het bepalen van het type vanzelfspekend niet eenvoudig. Op basis van onderlinge vergelijking 
en algemene kenmerken is een voorlopige indeling gemaakt. 

Tabel 1. Verschillende typen vissersschepen uit de IJsselmeerpolders 

waterschepen botters 

33 3 (+4) 

bonsen 
pluten 
schokkers 
2 (+ 17) 

zeepunters punters 

1 (7) 

open bootjes 

4 

Bij vergelijking van de doorsneden (fig. 12.2.) kan worden vastgesteld dat het schip uit Swifter
bant enige overeenkomst vertoont met de botter. Bij de andere schepen is dit veel minder het 
geval. Ook als we naar de andere gegevens van de enkele opgegraven bollers kijken en vergelij
kingen maken met tekeningen van deze bekende 1ge en 20e eeuwse vissersschepen, blijken 
er naast kleine verschillen veel overeenkomsten te zijn. Het meest opvallende verschil is het lage 
achterschip van de boller dat goed is af te lezen aan de gestippelde onderlijn van het berghout 
van de botter van kavel MZ 41 (fig. 12.3.). 

Velen hebben zich reeds verdiept in de geschiedenis van de botter. Van Beylen (1985, 27-41) 
heeft hetgeen tot nu hierover is geschreven, samengevat en meent, met andere auteurs, dat de 
botter als voorlopers het waterschip en de tochtschuit kan hebben gehad. Het waterschip komt 
hiervoor echter het minst in aanmerking (Van Beylen 1985, 31-32). 

De belangrijkste kenmerken van het waterschip zijn ontleend aan het onderzoek van het wrak 
op kavel W 10 in Oostelijk Flevoland (Reinders et al. 1978, 29 en bijlage 10): 
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Fig. 12.2. Schematische grootspantdoorsneden van diverse typen vissersschepen gevonden 
bij scheepsopgravingen in de IJsselmeerpolders. 
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Fig. 12.3. Langs- en dwarsdoorsneden van de "ventjager" en een botter. 

- steile gebogen voorsteven, rechte vallende achtersteven, 
- scherp gebouwd, voor en achter gepiekt , uitwaaierend boord , 
- bun, 
- geen zwaarden, 
- zware constructie in het vlak van het dek, 
- lengte-breedteverhouding 3, 
- verstaging met vier hoofdtouwen , vooroverstaande mast. 

In dit verband lijkt het ter vergelijking goed hieraan toe te voegen, dat alle tot nu onderzochte 
waterschepen een bun hebben, bestaande uit twee compartimenten , dat de gehele bun en het 
daarachter liggende woonverblijf in de roef zijn gesitueerd en dat de schepen geheel gedekt zijn 
geweest. 

Verder kan over de waterschepen worden vermeld, dat de door Van Beylen (1985, 28-29) ge
noemde verscheidenheid in afmetingen niet is geconstateerd bij de 33 schepen in Flevoland. Er 
zijn tot nu eigenlijk slechts twee uitvoeringen bekend. 
a. Het overnaads gebouwde schip van 16 m lengte en 5 m breedte, daterend van vóór ongeveer 

1550. 
b. Het karveel gebouwde type van 20 m lengte en 6,50 m breedte van ná ongeveer 1550. 
De inrichting verschilt bij de schepen tussen de 15e en de 18e eeuw niet of nauwelijks. 
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Van Beylen (1985, 30-32) behandelt de tochtschuit uitvoerig . De gegevens over dit schip heeft 
hij voor een belangrijk deel ontleend aan het vermoedelijk oudst bekende model van een Neder
lands vissersschip, daterend uit ongeveer 1650 (colleclie G.C.N. Crone, Rijksmuseum Neder
lands Scheepvaart Museum Amsterdam , inventarisnummer A 115(8). Van Beylen komt tot de vol
gende kenmerken: 
- ronde voorsteven met matige valling , rechte achtersteven, staat in vrij stompe hoek op de kiel, 
- plat vlak (beschrijving tochtschuit Witsen 1671, 170 " het vlak rijst weinigh" ), 
- kiel, boord sluit met hoekige kim op het vlak aan, 
- geen berghout, naar binnen staand boeisel , 
- zwaarden, 
- open ruim met bun, 
- voorschip tot (voorbij) de mast gedekt, afgesloten door dwarsscheepse waterlijst , 
- verstaging met twee hoofdtouwen en verticaal of iets voorover geplaatste mast (naar Reinier 

Nooms ca. 1652, tochtschuiten of Sparendammer Vissers, Nationaal Scheepvaart Museum, 
Antwerpen). 

De vermelding bij Witsen over een lage roef in het achterschip roept bij Van Beylen (1985, 31) 
vragen op omdat die zowel in het model als de beschreven prenten niet zijn te zien . Wilsen ver
meldt verder dat het zeewaardige schepen waren. Paul (1986) verstrekte aanvullende informatie 
over het model, terwijl het model begin 1987 is bekeken voor aanvullende gegevens: 
- Lengte over de stevens ongeveer 59 cm . 
- Grootste breedte ongeveer 18 cm, lengte-breedteverhouding derhalve ongeveer 3,3. 
- Bun met vier compartimenten, totaal ongeveer 17 cm lang, trog afgedekt met vier deksels. 
Een deur en een getralied raampje, respectievelijk aan bak- en aan stuurboord in het waterschot, 
doen vermoeden dat in het vooronder een woonverblijf was ingericht. 

Kenmerken en indeling van het schip van Swifterbant 

De romp van het schip uit Swifterbant heeft de volgende kenmerken: 
- ronde voorsteven met matige valling, rechte achtersteven, staat in vrij stompe hoek op de kiel, 

respectievelijk ca. 3,00 m en 2,40 m hoog , 
plat vlak, naar kimmen toe rijzend, 
kiel , boord sluit met hoekige kim op vlak aan, 
berghout, naar binnen staand boeisel, 
zwaarden, 
bun met drie compartimenten en twee troggen onder afneembare luiken, bun totaal 5,70 m 
lang, 
voorschip gedekt vanaf achterkant achterste trog, vormt met gangboorden en voordek een 
geheel op hetzelfde niveau, 
woonverblijf onder achterdek, 
lengte over stevens 14,50 m, grootste breedte 4,20 m, lengte-breedteverhouding 3,5, 
verstaging met twee hoofdtouwen . 

De indeling is als volgt (fig. 12.3.): Beginnend bij de voorsteven een afgescheiden ruimte, het zo
genaamde kabelgat. Daarna een vooronder van 2,50 m lengte, waarin tegen de zijde een kleine 
hangkast is aangebracht. Er zijn aanwijzingen voor een vloer op bundekenhoogte. In het midden
schip, over een lengte van niet minder dan 5,70 m, een bun met drie compartimenten. De voor
kant van de achterste trog is opzij dicht gemaakt, waardoor op de bun, naast en achter de trog , 
een ruimte is die toegankelijk was door de lu iken. Achter de trog aan bakboord bevonden zich 
twee watertonnen, waarvan een met kraan. Op het einde van de bundeken zijn legkasten aange
bracht tot aan het dek, waarin een belangrijk deel van de inventaris is gevonden. De kasten wa
ren aan de achterzijde (in het woonverblijf) open . De planken waren aan de voorkant van een 
hekje met gedraaide pootjes voorzien om te voorkomen dat de voorwerpen er uit konden vallen . 

Het woonverblijf is slechts 1,50 m lang en voor een belangrijk deel gevuld met een haard, die 
in het midden tegen het bunschot is gebouwd. De haard bestaat uit een houten rookkap met ge
profileerde schoorsteenmantel , een tweetal haardzuiltjes, waartussen een gietijzeren plaat, bo-
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venaan vermoedelijk afgewerkt met een vijftal tegels en een in de vloer verzonken gietijzeren 
bodemplaat, waarop een open turfvuur werd gestookt. 

De achterzijde van het woonverblijf wordt gevormd door een verticaal schot, dat tevens het ach
teronder afsluit. In deze laatste ruimte bevindt zich een tweetal schappen, waarop onder
houdsmateriaal en gereedschappen hebben gelegen. De onderste kan ook de vloer van de bol
lestal zijn geweest. 

De juiste plaats van de mast is (nog) niet bekend, doordat juist dit deel van het schip bij het vin
den door de kraan is verstoord. Direct voor het voorschot van de bun stond aan beide zijden in 
de kim een pompkoker. Een derde pomp stond aan bakboord naast de haard in het woonverblijf, 
terwijl direct achter het scheidingsschot tussen woonverblijf en achteronder in het dek een ronde 
opening is te zien met een iets kleinere diameter dan de drie pompkokers. Deze plaats lijkt voor 
een pomp hoogst onaannemelijk. 

Ter plaatse van deze opening is in het boeisel aan bakboord een vierkante opening te zien, waar
door een bout met spie steekt. De bevestiging van een overloop. Direct er achter zit een doorbo
ring in het boeisel met touwresten. Ongeveer 40 cm voor de bolder bevindt zich een ijzeren staaf 
met ovale ring die dwars door bovenkant opboeisel en het dek loopt. De ijzeren staaf vertoont 
veel overeenkomst met de puttingen van de hoofdstag. Het vinden van een groot en een klein 
hakblok doet samen met het voorgaande vermoeden dat het schip eventueel ook met een druil
mast je kan zijn uitgevoerd. De hiervoor genoemde opening in het dek zou hiermee verklaard 
zijn . De overloop en de putting met ring kunnen echter ook met het grootzeil en de bakstag te 
maken hebben. 

Overeenkomst en verschillen met waterschip, tochtschuit en botter 

Reeds eerder is de overeenkomst van het schip uit Swifterbant met de 1ge eeuwse botter ge
noemd. Vergelijken we de kenmerken en indeling met die van het waterschip en de tochtschuit 
dan komen we tot de volgende feiten. De enige overeenkomsten met een waterschip zijn: 
- geheel gedekt, 
- bun in vaste roef of onder luiken , 
- woonverblijf in achterschip, 
- vrijwel vergelijkbare verhouding tussen hoogte van voor- en achtersteven (waterschip 1,3, 

Swifterbant 1,25). 

Het waterschip is ten opzichte van de afbeeldingen op schilderijen en prenten achter veel minder 
laag dan men algemeen aanneemt. De meeste onderzochte waterschepen hebben in het achter
onder een grote hoeveelheid ballast. 

Naast verschillen als plaats van het woonverblijf en het niet geheel gedekt zijn, hebben het schip 
uit Swifterbant en het model van de tochtschuit ook punten van overeenkomst. Zowel Van Beylen 
(1985,31) als Paul (1986) zijn overtuigd van een nauwkeurig en verantwoord gebouwd model. De 
uitgevoerde restauraties hebben zeker geen ingrijpende veranderingen aan de romp tot gevolg 
gehad (Paui, 1986). Aan de authenticiteit van de vier trogdeksels, van de hoogte van en de repa
raties aan de trog en de op bundekenhoogte aangebrachte plankenvloer in het achterschip valt 
misschien te twijfelen. Ook (de plaats van) de "nieuwe" overloop in het achteronder roept naar 
mijn mening vragen op. Over de schaal van het model is niets met zekerheid te zeggen. Uitgaan
de van bijvoorbeeld schaal 1:24, geeft een lengte over de stevens van 14,20 m, een grootste 
breedte van ongeveer 4,30 m, een lengte van de bun van ongeveer 4,10 m, een hoogte van de 
voorsteven van ongeveer 3,60 m en van de achtersteven ongeveer 2,50 m (verhouding van de 
stevenhoogtes 1,44). 

De verschillen met de 1ge en 20e eeuwse botters bestaan voornamelijk uit het verschil in hoogte 
van het achterschip en de mogelijk hiermee verband houdende plaats van het woonverblijf. 
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Friese palingaken 

Het vermoedelijk laat 1ge eeuwse model van de Friese palingaak Vrouwe Dieuwke (in 1872 in 
de vaart gebracht; Zetzema 1976, 147); collectie G.C.N. Crone, Rijksmuseum Nederlands 
Scheepvaart Museum, Amsterdam, inventarisnummer A 111(1) is, zoals Crone (1926, 248) be
schijf! "geheel op schaal en van allerfijnste afwerking". Zetzema (1976), Van der Molen (1965) 
en andere auteurs behandelen uitvoerig de bekende paling handel op Londen met de Friese 
aken. Merkwaardigerwijs is in technische zin weinig over deze schepen bewaard gebleven. 

De belangrijkste kenmerken, maten en indeling van het model (fig. 12.4.) zijn : 
- ronde voorsteven met weinig valling, hoogte 21 cm, 

rechte achtersteven, verticale achterlijn, hoogte 16,5 cm, 
plat vlak, naar de kimmen iets oplopend, 
kiel, boord sluit met hoekige kim op het vlak aan, 
boord licht gebogen en nauwelijks naar buiten vallend , 
berghout, naar binnen staand boeisel, 
bun met vijf even lange compartimenten die via twee troggen toegankelijk zijn , totaal 35 cm 
lang, 
gehele schip voorzien van een doorlopend dek, 
achter de mast en gelij k met de voorkant van de voorste trog op het dek een dwarsscheepse 
waterlijst, 
troggen toegankelijk via twee A-symmetrisch in het de aangebrachte luikhoofden (aan stuur
boord is ruimte naast de trog om op de deken te staan), 

Fig. 12.4. Model van de Friese palingaak "Vrouwe Dieuwke". 
Foto Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum. 
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- luikhoofden zijn respectievelijk met vier en twee lichtgebogen luiken en merkels gedekt, 
- voor- en achterschip via luiken toegankelijk, geen betimmering aangebracht op de inhouten. 

Zetzema (1976, 147-153) beschrijft en beeldt af dat in het achterschip een schippersverblijf 
was en in het vooronder het potje werd gekookt, 

- lengte over de stevens 83 cm, grootste breedte 24,4 cm, lengte- breedteverhouding 3,4, 
- verstaging met twee hoofdtouwen. 
Over de schaal van het model is niets bekend. Van der Molen (1965, 36) meldt over één van de 
drie aken die hij in 1928 in Heeg zag liggen dat de lengte ongeveer 18,50 m en de breedte 4,85 
m bedroeg (lengte- breedteverhouding 3,7) . Eenzelfde breedte bij de Vrouwe Dieuwke zou bete
kenen dat het schip 16,50 m lang moet zijn geweest. De hoogteverhouding tussen voor- en ach
tersteven is 1,27. 

Voorwerpen 

In totaal zijn ruim 200 voorwerpen in het schip van Swifterbant gevonden. Brengen wij die in ca
tegorieën onder, zoals bij de verslagen van twee laat 1ge eeuwse vrachtschepen, " Lutina" en 
"De Zeehond" (beide in voorbereiding) dan krijgen we de volgende verdeling: 

1 . Scheepsuitrusting 
2. Bedrijfsuitrusti ng 

3. Militaire uitrusting 
4. Administratie 
5. Navigatiemiddelen 
6. Gereedschap 

7. Huisraad 
8. Kombuisgoed 

9. Eet- en drinkgerei 
10. Victualie 

11 . Persoonlijke bezittingen 

anker, ankerkabel, touwwerk 
blokken, enkele haken, koperen boetnaald, gewichten, 
touwwerk, hangsloten 

schrijflei 
(3) kompas(sen) 
bijl, hamer, nijptang, booromslag, breeuwhamer, rabatij
zer, marlpriem, kwasten , bokkepoten, verf- en teer
potten 
gordijnen (?), 3 gravures in lijst 
haard, doofpot, turf, aker, koperen en aardewerken koe
kepannen, steelpannen en kookpotten, schuimspaan, 
gatepetiel 
borden, tinnen lepels, messen 
baardmankruiken, flessen , groene potten, pot met 
deksel 
kleding, schoeisel , pijpen, munten 

Opmerkelijke vondsten zijn de fraaie flessen en baardmankruik met inhoud, de 44 overwegend 
ongebruikte kalken pijpen die samen in een kastje zijn gevonden, drie ingelijste gravures met 
bijbelse voorstellingen en tekst en de vondst van drie kompassen, waarvan één verpakt in een 
oude vilten muts. Een fraai stel schoenen en redelijk tot goed bewaard gebleven textielresten 
van een jak en mogelijk van gordijnen, zijn eveneens bijzonder te noemen. Verder valt op dat 
onder het aardewerk verhoudingsgewijs erg veel koekepannen en steelpannen aan boord wa
ren. Een lepelrek met daarin nog drie van de vier gevonden tinnen lepels, die vrijwel zeker nog 
nieuw waren toen het schip verging, laten door hun merk zien dat ze in Amsterdam gemaakt zijn. 

De jaartallen 1688 op de grote baardmankruik en 1695 op een tonduig zijn de belangrijkste gege
vens voor de datering van de ondergang van het schip. De drie vermoedelijk tijdens de vaart 
reeds verloren duiten, waaronder een van Kleef uit 1627 geven geen betere informatie. Vergelij
king van het aardewerk met dat uit andere goed gedateerde schepen bevestigen een vergaan 
kort vóór of ná 1700. 

Berging en verdere plannen 

Slechts drie weken stonden ter beschikking voor het uitgraven , bergen van vondsten, schoonma
ken en fotograferen van het schip. De tijd was onvoldoende om een dergelijk compleet en bijzon
der schip verantwoord op te meten en te tekenen. De kwaliteit van hout en constructie boden 
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voldoende zekerheid om de berging op korte termijn uit te voeren. Binnen een week zijn de nodi
ge hijsbanden aangeschaft, een travers voor het hijsen gemaakt en de andere noodzakelijke 
voorbereidingen getroffen. Op 16 oktober is het wrak in drie delen uit haar bijna drie eeuwen 
oude rustplaats gehesen en op platte wagens naar Ketelhaven vervoerd. 

De redenen voor berging zijn de volgende geweest: 
- de korte tijd die ter plaatse beschikbaar was maakte verantwoord onderzoek onmogelijk, 
- de mogelijkheid van een goede documentatie van dit bijzondere 17e eeuwse schip vergoedt 

ruimschoots de voor de berging te maken kosten , 
- de kwaliteit en constructiesterkte van het hout maken gecontroleerd drogen, een conserve

ringsmogel ijkheid tegen relat ief lage kosten , mogelijk, 
- de expositie van een dergelijk compleet klein vissersschip voorziet in een reeds jaren be

staande wens. 

Het ligt in de bedoeling het wrak op een zo kort mogelijke termijn over te brengen naar de hal 
achter in de expositieruimte in Ketelhaven. De drie secties worden weer samengevoegd tot een 
geheel en de dekken weer aangebracht. Vervolgens wordt het schip opgemeten en getekend . 
Gelijktijdig wordt begonnen met de gecontroleerde droging van het schip in het inmiddels daar
omheen gebouwde " plastic huis". De fragile onderdelen van de betimmering en de voorwerpen 
worden geconserveerd en gerestaureerd. Na beëindiging van het droogproces wordt de betim
mering weer aangebracht en worden de voorwerpen op hun vindplaats tentoongesteld. Van het 
schip zal een model worden gebouwd. 

Voorlopige conclusies 

Op grond van de datering van de ondergang en de reparat ies aan het schip, mag de bouw rond 
het midden van de 17e eeuw worden gesteld. Het schip vertoont verwantschap met (het model 
van) de tochtschuit en laat, naast veel overeenkomsten, ook verschillen zien met de latere bot
ters en Friese palingaken. 

De grote en gescheiden bun met twee troggen, het ontbreken van directe aanwijzingen voor ge
bruik als vissersschip (alleen een koperen boetnaald is gevonden), géén aanwijzingen - klampen 
of slijtsporen op het boeisel - voor (kuil)visserij en de voor een vissersschip betrekkelijke luxe te 
noemen inventaris doen vermoeden dat het geen vissersschip, maar eerder een ventjager be
treft . 

De ventjager was volgens Van Beylen (1985, 99) een snelvarend vissersvaartuig dat de vangst 
van een vissersvloot overneemt om deze zo snel mogel ijk naar de markt te brengen. Ventjagers 
venten ook langs de vissende schepen met touw, zeilen , kleding , eetwaren, enz. De drie kom
passen , de ru im veertig nieuw kalken pijpen en het grote aantal braad-, steel- en koekepannen 
doen inderdaad aan toeleveringlverkoop (bijvoorbeeld het bakken van vis bij de markt) denken . 
Een functie als ventjager lijkt voorlopig dan ook alleszins aannemelijk. 

De 17e eeuwse ventjager levert veel nieuwe informatie voor het onderzoek van de 17e eeuwse 
Nederlandse scheepsbouw en de geschiedenis en ontwikkeling van een bepaald type sch ip. Het 
publiek zal het droogproces, de vorderingen van restauratie en het opmeten en tekenen kunnen 
volgen en over enkele jaren kan men het resultaat in Ketelhaven aanschouwen. 
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13. Scheepswrak Flevoland OZ 71 

Piet Kleij 

Handel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Over de grote en belangrijke 
handelsroutes en handelsstromen vanaf de late middeleeuwen tot nu toe, is door het bestaan 
van een redelijk aantal geschreven bronnen een groot deel bekend. Over de handelsroute van 
vóór de late middeleeuwen en de kleinere, onbelangrijkere handelsstromen vanaf de late middel
eeuwen tot de zeventiende eeuw is echter, door het grotendeels ontbreken van geschreven bron
nen, veel minder bekend. Een belangrijke bron van informatie over deze "vergeten" handelsstro
men is de scheepsarcheologie. Gezonken wrakken, al of niet met een lading, kunnen veel inlich
tingen verschaffen over de handel in een bepaalde periode en in een bepaald gebied, waarvan 
weinig geschreven bronnen bekend zijn . Voorwaarde hiervoor is wel dat over een gevonden wrak 
uitspraken kunnen worden gedaan met betrekking tot de herkomst en/of de bestemming van dit 
wrak. Is dit niet mogelijk, dan is de informatie die uit dit wrak komt niet bruikbaar voor de re
constructie van een bepaalde handelsstroom. 

Als onderdeel van mijn eindscriptie Archeologie heb ik in het Museum voor Scheepsarcheologie 
te Ketelhaven scheepswrak OZ 71 onderzocht. De vraagstelling , waar ik bij het onderzoek vanuit 
ging, luidde: Is het mogelijk om over het wrak van een binnenvaartschip van een algemeen type, 
waarvan weinig of geen literatuur bekend is, enige uitspraken te doen omtrent de herkomst of 
bestemming van dit schip? 

Beschrijving van hel wrak 

Tijdens ontginningswerkzaamheden in het voorjaar van 1976 werden op kavel OZ 71 in Zuidelijk 
Flevoland de resten aangetroffen van een houten scheepje. Van 15 april tot 12 juni 1980 werd 
het wrak door medewerkers van het Museum voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven opgegra
ven (fig. 13.1.). In de periode van 1 december tot 1 maart 1987/1988 werd deze opgraving door 
mij uitgewerkt. 

De ligging van het schip op kavel OZ 71 in Zuidel ijk Flevoland komt overeen met een plaats van 
vergaan op 7 kilometer ten noorden van de haven van Nijkerk. 

Fig . 13.1. Scheepsopgraving op kavel OZ 71 in Zuidelijk Flevoland. Overzicht van het wrak van 
achter- naar voorschip. 
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Wrak OZ 71 is een tjalk-achtig scheepje geweest met een totale lengte van 17 meter en een 
grootste breedte van 4 meter. Deze grootste breedte bevond zich vooraan, daar was het schip 
vol en rond. Naar achter toe werd het schip smaller om enigszins spits te eindigen. Het voorschip 
was uit zijn verband gerukt, een deel van de inhouten was naar buiten geklapt, een deel was 
verdwenen. Het ruim was in een redelijke conditie, alle inhouten waren op hun plaats en zelfs 
de wegering was in tact. Het achterschip was nog geheel in zijn verband, het onderste deel van 
het roer hing zelfs nog in de vingerlingen. Van de bakboordzijde was 1 meter bewaard gebleven, 
van de stuurboordzijde 90 cm. In en rond het schip werden enige losse knieën en huidgangen 
gevonden, die het mogelijk maakten een deel van het bakboord tot op het gangboord te re
construeren. Uit de plaats van het mastspoor viel af te leiden, dat de mast zo'n 4 meter achter 
de voorsteven gestaan had. De mast zelf was verdwenen, evenals de kluiverboom, de tuigage, 
de zwaarden en een eventuele opbouw of roef je. 

Het schip was in drie delen verdeeld: een vooronder, een ruim en een achteronder. Deze verde
ling viel af te leiden uit twee groeven in de wegering, waarin schotten gestaan hebben, die de 
scheidingswanden tussen de ruimtes vormden. Het vooronder was 2,5 meter lang, het ruim 10 
meter en het achteronder 4,5 meter. Tijdens de opgraving deed de ligging van een aantal grenen 
plankjes het vermoeden rijzen dat het achteronder door een derde wand in twee delen was ver
deeld. Nadat de wegering was schoongemaakt, bleek dat het voorste deel van het achteronder 
bedekt was met teerspetters die precies ophielden op de plek, waar de wand vermoed werd. Ook 
de vondstverspreiding gaf een soortgelijk beeld te zien. De vondsten in het voorste deel van het 
achteronder hielden precies daar op, waar de wand vermoed werd. Het is dus aannemelijk dat 
het achteronder zelf in twee delen verdeeld was, een voor-deel van 2 meter lengte en een achter
deel van 2,5 meter lengte. 

De functies van de verschillende ruimtes kunnen afgeleid worden uit de daarin gevonden arte
facten. Uit het vooronder kwam het kookgerei (grapen, steelpannetjes, koperen koekepan), het 
eet- en drinkgerei (borden, steengoed bierpullen, kruikjes), het gereedschap (hamer, nijptang, 
hamerdissels, breeuwijzer, breeuwhamer, spijkers en vreemd genoeg, een mestvork) , water of 
wijntonnen, een voorraadkan, een doofpot, een haard (bestaande uit een muurtje van gele IJs
seisteentjes, waar beschilderde tegels (fig . 13.2.) en een haardplaat tegenaan bevestigd waren) 
en tenslotte de persoonlijke bezittingen van de bemanning (schoenen, vuurslag, brilletje, duit 
met het jaartal 1642 en drie loodjes, gedateerd 1684, 1685 en 1685). Dit alles wijst er op dat het 
vooronder dienst deed als woondeel. De functie van het ruim is duidelijk: hier was de lading op
geslagen. Van de lading zelf is echter geen spoor gevonden. Uit het ruim kwam een aantal 
scherfjes van grapen en borden die waarschijnlijk vanuit het vooronder ingespoeld zijn, een 
groot anker dat door een passerend schip op dit wrak is verspeeld , een aantal jufferblokken en 
een pompschacht. Deze laatste zijn gewoon onderdelen van het schip. De teerspetters in het 
voor-deel van het achteronder wijzen er op dat dit gebruikt werd om spullen in de teer te zetten. 
De aanwezigheid van een verfkrabber en de steel van een grote kwast versterken dit vermoeden. 
Verder lag hier een aantal haken en blokken, die normaal aan de zeilen vastzitten. In dit deel 
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Fig. 13.2. Enkele met scheepjes beschilderde tegels afkomstig uit het voorschip. 
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lagen dus ook de (reserve of oude) zeilen opgeslagen. Deze zijn echter in de loop der eeuwen 
weggerot, zodat alleen de blokken en de haken overbleven. De functie van het achter-deel van 
het achteronder, is niet duidelijk. De enige vondsten hieruit zijn een fraaie bolle wijnfles en een 
kanonskogel. 

Het schip had een aantal opvallende kenmerken, die bij mijn weten nog nooit in een ander wrak 
zijn aangetroffen. Een van deze kenmerken was de dikte van het vlak. Normaal voor de dikte 
van het vlak van een binnenvaartschip is 3 tot 3,5 cm. Voor zeegaande schepen is een vlakdikte 
van 7 tot 8 cm gewoon. Het vlak van OZ 71 had echter een dikte van 7 tot 9 cm. Een verklaring 
hiervoor is gelegen in het feit dat in het vlak, in langsscheepse richting, twee goten van 2 cm 
diepte waren uitgehakt. 

Deze twee goten vormen een onderdeel van het tweede opvallende kenmerk van dit schip, na
melijk een typisch goten-, latten- en pompenstelsel. Langs de gehele buitenrand van het vlak 
was een aantal lange latten bevestigd , die op elkaar aansloten en zo een opstaande rand vorm
den. Binnen deze rand, in het vlak, waren de goten uitgehakt. Op het einde van elk van deze 
goten, ter hoogte van de mast, stond een pomp. Dit was af te leiden uit twee gaten die in de 
wegering waren geboord en waar de pompkokers doorheen staken. Deze gaten waren nog aan
wezig . Het laatste opvallende kenmerk was dat de wegering waterdicht was gemaakt. Gaten en 
scheuren, zelfs de allerkleinste, waren met vulstukken dichtgemaakt. Het voorste deel van de 
wegering werd kennelijk in zo'n slechte staat bevonden, dat men er een tweede wegering, van 
dunne eiken planken overheen getimmerd had. 

Voor deze bijzonderheden zijn twee verklaringen te geven: ten eerste kan dit alles gediend heb
ben om te zorgen dat er geen water bij de lading kan komen. Lekwater dat op het vlak staat, 
wordt via de goten weggepompt. Mocht niet al het water zijn weggepompt, dan zorgt de wegering 
er voor dat dit de lading niet kan bereiken. In dit geval zal het schip een bederfelijke lading, zoals 
voedsel, wol of vlas, vervoerd hebben , die bij aanraking met water in waarde vermindert. Ten 
tweede kan dit gediend hebben om te zorgen dat de lading ju ist niet op het vlak terecht komt. 
In dit geval heeft het schip mest vervoerd. Mest scheidt mestwater af dat op de lange duur hout 
aantast. De wegering dient ervoor om te zorgen dat het mestwater niet op het vlak lekt. Mocht 
dit toch gebeuren, dan kan het via de goten weggepompt worden . Eventuele schade door het 
uitbijten wordt ten iet gedaan door de zeer grote dikte van het vlak. 

Datering van de ondergang 

Uit het voorschip kwamen drie loodjes te voorschijn met de jaartallen 1684 en 1685. Het schip 
is dus na 16B5 vergaan. Het aardewerk (fig. 13.3.) kan , op een vroege uitzondering na, allemaal 
op het einde van de 17e of de lBe eeuw geplaatst worden, net als twee tinnen lepels. Typisch 
lBe eeuws aardewerk, dat uitsluitend in die eeuw voorkomt, is niet in het wrak gevonden. Het 
is dus vóór 1700 vergaan. 

De drie loodjes zijn, met betrekking tot de vraagstelling, zeer interessant. Eén loodje draagt het 
wapen van Haarlem aan een kant, en het jaartal 16B4 aan de andere kant. Het tweede loodje 
is van hetzelfde type, maar draagt het jaartal 16B5. Het derde loodje heeft aan een kant de letters 
RL en het jaartal 16B5, de andere kant is blanco. Soortgelijke loodjes komen ook uit andere wrak
ken in de polders te voorschijn, soms in combinatie met vuurbakenloodjes. Van de loodjes uit 
OZ 71 is de betekenis niet bekend, van de vuurbakenloodjes wel. Deze dienden namelijk als be
wijs van betaling van de in 1699 ingestelde vuurbakenbelasting. Deze belasting werd gevraagd 
van schippers die op de Zuiderzee voeren en zo meebetaalden aan het onderhoud van de ba
kens langs de Zuiderzeekusten. Het wapen van de stad, waar betaald was, stond aan de ene 
kant, het jaar waarvoor betaald was, stond aan de andere kant. 

Nu dateren de loodjes uit OZ 71 echter vóór de instelling van de vuurbakenbelasting . Ze hebben 
dus als bewijs van betaling voor een ander systeem gediend. Welk systeem is niet bekend, maar 
de betaling hiervoor heeft in de jaren 16B4 en 16B5 in Haarlem plaatsgevonden. 
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Fig. 13.3. Enkele aardewerkvondsten behorend tot de scheepsinventaris. Tekeningen uit: Cor
pus Middeleeuws Aardewerk. 

Conclusies 

Is er nu iets te zeggen over de herkomst of bestemming van dit schip? Ik denk het wel, alhoewel 
er geen harde conclusies te trekken zijn . 

Het schip is vergaan op 7 km voor de haven van Nijkerk. Deze stad was in de 17e en 18e eeuw 
het tabaksteeltcentrum van Nederland. Tabak groeit alleen goed als de grond goed wordt be
mest. Op het einde van de 17e eeuw breidde het aantal plantages in Nijkerk zich sterk uit en 
de stad en omgeving konden niet genoeg mest opbrengen om aan de vraag te voldoen. Men 
ging mest importeren die, vanwege de kwaliteit, meestal uit Noord-Holland of Zeeland gehaald 
werd. OZ 71 was, zoals gezegd, in de buurt van de haven van Nijkerk vergaan; het had een aan
tal bijzondere kenmerken die onder andere wezen op een functie als mestvervoerder; tussen het 
gereedschap zat een attribuut dat opviel , namelijk een mestvork; de ondergang vond plaats op 
het einde van de 17e eeuw, juist in de periode dat Nijkerk mest begon te importeren. Het is dus 
niet uitgesloten, dat dit schip met een lading mest op weg was naar Nijkerk, maar helemaal zeker 
is dit natuurlijk nooit te zeggen. Het feit dat van de lading geen spoor is gevonden, spreekt dit 
niet tegen. Als een lading mest 300 jaar in de stromingen van de Zuiderzee ligt , lost dit op en 
drijft weg . 

Voor de gedachte dat het schip met een lading mest op weg was naar Nijkerk, is een aantal argu
menten aan te voeren. Met betrekking tot de herkomst van het schip is slechts één argument 
aan te voeren, namelijk het feit dat àls het schip inderdaad op weg was naar Nijkerk met een 
lading mest, deze mest waarschijn lijk uit het westen van Nederland (Zeeland?) kwam. Nu is dit 
geen sterk argument. Door de artefacten uit OZ 71 te vergelijken met artefacten uit het noorden, 
westen en zuiden van Nederland, hoop ik sterkere argumenten te krijgen over de herkomst van 
dit schip. Ook de breedte van het schip en het feit dat het daardoor wel of niet door bepaalde 
sluizen kon, gebruik ik hiervoor. Zo hoop ik het verhaal van OZ 71 af te maken en tevens te kun
nen bewijzen dat het mogelijk is iets te zeggen omtrent de herkomst en/of bestemming, zelfs bin
nen Nederland, van een klein binnenvaartvrachtschip, waar weinig of geen literatuur van bekend 
is. 
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14. Aanleg Slufter: Perikelen rond de archeologische begeleiding van een 
groot project 

Thijs Maarleveld 

Inleiding 

De scheepsarcheologie is in volle beweging en het Glavimans symposion is de gelegenheid bij 
uitstek om over de meest recente ontwikelingen te rapporteren. Nieuw onderzoek en nieuwe we
tenschappelijke inzichten komen daarbij uiteraard op de eerste plaats. Niettemin zijn er ook an
dere aspecten die de aandacht verdienen, zoals de verantwoordelijkheid voor monumentenzorg 
en het wettelijke en bestuurlijk kader dat de ruimte bepaalt voor onderzoek en verantwoord be
heer van het bodemarchief. Mijn bijdrage van vandaag is geheel gericht op dat laatste. Het gaat 
daarbij om de achtergrond, waartegen op dit moment door Jon Adams en André van Holk 
scheepsarcheologisch onderzoek wordt verricht. Het is daarmee in zekere zin een inle iding op 
de bijdrage van Van Holk. 

Planologie en archeologisch onderzoek 

In Nederland hebben we sinds jaar en dag de situatie dat de planologie in slerke mate beïn
vloedt, wat er aan archeologisch veldonderzoek wordt uitgevoerd en dat er anderzijds een terug
koppeling plaats vindt vanuit de archeologie naar de planologie. Er worden zelden nog streek
plannen ontplooid, waarin in het geheel geen rekening is gehouden met de archeologische mo
numentenzorg. Is er te weinig aandacht aan besteed, dan worden de plannen teruggefloten. Dat 
wil zeggen: indien daartoe de mogelijkheden bestaan. Nog steeds immers, 25 jaar na invoering 
van de Monumentenwet, zijn de archeologische monumentenlijsten verre van compleet en een 
inderhaast in gang gezette procedure komt niet altijd op tijd. Ondanks de zwakke plekken in het 
systeem, waar de archeologen zelf voor een deel debet aan zijn, speelt de monumentenzorg en 
als deel daarvan, de archeologische monumentenzorg, wezenlijk mee bij de afweging van belan
gen, waarin planologische besluitvorming bestaat. Telt het monumentenbelang niet zwaar ge
noeg, dan moet het wijken. Hetgeen betekent dat archeolog ische terreinen moeten worden op
gegraven. Helaas komt die situatie zo vaak voor dat het de onderzoekscapaciteit van de weten
schappelijke instituten verre te boven gaat. 

Wanneer grote, belangrijke terreinen moeten worden vergraven, kan archeologisch onderzoek 
daardoor in veel gevallen uitsluitend plaats vinden , wanneer extra mankracht kan worden aange
trokken en wanneer een belangrijk deel van de kosten van onderzoek - als onderdeel van de 
totale begroting van het werk dat het noodzakelijk maakt - wordt gedragen door de autoriteiten 
in wier opdracht het werk wordt uitgevoerd. Steeds gaat het om onderzoek dat niet - en niet zeker 
overwegend - uit wetenschappelijke motieven wordt ondernomen. Steeds zijn het ook geen ar
cheologisch wetenschappelijke argumenten, die bepalen in welk tempo of in welk jaargetijde het 
wordt uitgevoerd, terwijl juist die factoren bij uitstek bepalen hoeveel mankracht en welke hulp
middelen op de opgraving moeten worden ingezet. 

Een projectorganisatie onder één van de wetenschappelijke instituten blijkl in de praktijk een 
goede oplossing. De Valkenburg-organisatie onder de ROB, Hekelingen onder het Rijksmuseum 
van Oudheden, NAM-project/BAl , uitbreiding Oss/IPL, Velsen/RAAP-IPP. Er zijn talloze voorbeel
den en even zovele varianten. De hechte link tussen projectorganisatie en verantwoordelijk ar
cheologisch inslituut is echter steeds kenmerkend. Het is een heel belangrijk kenmerk. Het is 
de enige garantie die er is dat het onderzoek na afrond ing van het veldwerk en opdoeking van 
de projectorganisatie niet in het luchtledige zal blijven hangen. Het is dan ook de en ige formele 
band die kan worden voorkómen dat de opdrachtgever van het werk het verloop van het onder
zoek te zeer bepaalt, dat de projectorganisatie de speelbal wordt van de projectontwikkelaar. 

De Onderafdeling Scheepsarcheolog ie van de Wetenschappelijke Afdeling van de Directie Lan
dinrichting van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, waar wij vandaag te gast zijn, is eigen
lijk ook uit zo'n projectorganisatie ontstaan, eerst onder het BAl, later onder de ROB. Het werk 
dat hier in de polders wordt uitgevoerd, is echter z6 omvangrijk en zo langdurig van aard, dat 
een structurele oplossing nodig was. Er is voor gekozen om de archeologische onderzoekseen-
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heid niet alleen financieel, maar ook formeel onder te brengen bij de uitvoerende rijksdienst en 
die ten behoeve daarvan te voorzien van eigen opgravingsbevoegheid. Achteraf beschouwd 
moeten wij ons mijns inziens afvragen of de band met de ROB niet in een veel te vroeg stadium 
is doorgesneden. 

De natte planologie 

Dat alles heeft - vooralsnog - vooral te maken met planologie en archeologisch onderzoek in den 
droge. Zoals de meesten van u bekend zal zijn, is mijn taak geheel gericht op de archeologie 
in dat deel van Nederland waar niet zand, veen of klei, maar water de bovenste lithologische 
eenheid is. 

Ik heb er op gewezen dat de archeologie onder water stapje voor stapje een plaats verovert in 
het monumenten bestel. Elke activiteit die op dit moment op dat gebied wordt ontplooid is een 
doelbewuste stap in de ontwikkeling van een beleid van onderzoek en bescherming van dat deel 
van het Nederlands bodemarchief dat zich onder water bevindt. Bemoeienis met de planologie 
hoort daar ook bij . 

Inhoudelijk is er alle reden toe. Het bodemarchief is onder water ten minste even rijk als elders. 
Formeel zijn er de mogelijkheden. Er is de Monumentenwet en er zijn de daaruit afgeleide bepa
lingen in de Wet Bodemmaterialen Noordzee en het Rijks Reglement Ontgrondingen. (Komisch 
is dat die laatste twee steeds onbetwist bleven, terwijl pas in juni 1985 de onduidelijkheid werd 
weggenomen of de Monumentenwet zélf ook onder water kan worden toegepast). Praktisch zijn 
er uiteraard allerlei problemen. Als het echter inhoudelijk de moeite waard is en er formeel de 
mogelijkheden zijn, dan is het een uitdaging die problemen het hoofd bieden. 

Bij de planologische besluitvorming over watergebieden speelt het monumentenbelang - voor
alsnog - geen rol. Toch hebben de beslissingen voor het bodemarchief wel gigantische gevolgen. 
Geen grondverzet is zo grootschalig als het grondverzet dat met baggermolens, hoppers, cut
ters, zelfzuigende beunen, profielzuigers en winzuigers wordt uitgevoerd. Baggervondsten zijn 
beslist niet de minst interessante vondsten die in Nederland in de afgelopen decennia zijn ge
daan. Op watergebieden zijn overigens de normale planologisch procedures van toepassing . 
Bovendien is elke uitdieping onder water gebonden aan een publiekrechterlijke vergunning op 
grond van het Rijks Reglement Ontgrondingen. Dat zo'n vergunning de toepassing van de Monu
mentenwet onverlet laat en dat het Reglement de mogelijkheid biedt in zo'n vergunning bepalin
gen ten aanzien van monumenten op te nemen, is iets dat men zich in kringen van archeologie 
en monumentenbescherming onvoldoende heeft gerealiseerd. 

Het verkennen van het beleidsterrein van de archeologie onder water heeft er toe geleid dat se
der! medio 1984 in alle nieuw afgegeven ontgrondingen vergunningen expliciet clausules over 
het aantreffen van monumenten zijn opgenomen en dat elke aanvraag ter goedkeuring naar de 
ROB gezonden wordt. (De vergunning wordt verleend door de minister van Verkeer & Waterstaat; 
de behandeling van de aanvraag ligt bij de beherende directie van de Rijkswaterstaat) . De 
meeste aanvragen worden afgedaan met geen bezwaar of geen bezwaar, mits de opdrachtgever 
er rekening mee houdt dat.. .... enz. Wat het effect daarvan is, is steeds afwachten. In twee geval
len , een aanvraag voor het winnen van zand in de Blauwe Slenk bij Harlingen en een andere 
in het Schaar van Spijkerplaat in de Westerschelde werd op verzoek van archeologische zijde 
de begrenzing van het wingebied iets verschoven. In beide gevallen om een houten wrak te ont
zien dat door duikers was gemeld zonder werkelijk verkend en dus beoordeeld te zijn. Het is dui
delijk dat een toenemende kennis van het bodemarchief een voorwaarde is om in dit soort proce
dures het belang van de monumentenzorg goed te dienen . 

Tot nog toe is slechts bij één aanvraag daadwerkelijk bezwaar aangetekend. Het is de aanvraag 
voor de aanleg van een grootschalige locatie voor het bergen van baggerspecie uit het beneden
rivierengebied . De aanvraag werd gezamelijk ingediend door de gemeente Rotterdam, de Direc
tie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat en het inmiddels verdwenen openbaar lichaam Rijn
mond. Dat was in oktober 1984. De aanvraag was goed voorbereid . In het kader van een Milieu 
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Effect Rapportage waren de ingrijpende planologische gevolgen geïnventariseerd en was een 
groot aantal voorstudies verricht (Gemeente Rotterdam, (984). Archeologische inventarisatie 
hoorde daar niet bij. Door de minister van WVC is bezwaar gemaakt omdat absoluut geen reke
ning was gehouden met de effecten die de aanleg zou hebben op het bodemarchief. De besluit
vorming over de locatie had op dat moment nog niet plaats gehad. Wel waren de keuzemogelijk
heden al beperkt tot een viertal in enig detail bestudeerde alternatieven. In alle vier gevallen ging 
het om een ruimtebeslag van ca. 700 hectaren gesitueerd in verzande delen van de voordelta 
van Rijn en Maas. 

De bedreiging in theorie 

Dat bij de uitvoering van de grootschalige locatie inderdaad monumentenbelangen geschaad 
zouden worden, kon worden vermoed, onderbouwd en beargumenteerd op min of meer theore
tisch gronden. Tastbaar was alleen het feit dat bij ontgrondingswerk van vergelijkbare schaal dat 
op het eind van de jaren zestig in de regio werd uitgevoerd een heel aantal historische wrakken 
vergraven is. Ik doel op de uitdieping van het iets verder landinwaarts gelegen Oostvoornse 
Meer. Bij de uitvoering van dat werk is geen rekening gehouden met archeologische vondsten, 
maar na de uitvoering zijn langs de oevers door duikers de resten van een vijftal schepen ont
dekt. Eén daarvan is een 18e eeuws bewapend scheepje dat onder supervisie van de provinciaal 
archeoloog in de jaren 1975 tot 1982 is onderzocht door archeologisch geïnteresseerde duikers 
die zich hadden aangesloten bij de Stichting onderwaterarcheologie (Stoa). Publicatie van hun 
rapportage is in voorbereiding (Maarleveld, 1982; Normann, (987). Hoeveel andere archeologi
sche terreinen indertijd verstoord zijn, zullen we nooit weten. 

Het gebied, waar de grootschallige locatie zou worden aangelegd, was ondiep, een gebied van 
zandplaten. Over de archeologische inhoud was niets bekend. Toch waren er drie zaken duide
lijk. Ten eerste dat het pakket holocene afzettingen dat verstoord zou worden, 16 tot 21 m dik 
was. Ten tweede dat het gebied doorsneden is geweest door geullopen die vanaf de Vroege Mid
deleeuwen tot in de negentiende eeuw dienst deden als één van de belangrijkste verkeersaders 
van het binnenland van de lage landen naar zee en omgekeerd. Ten derde dat vanaf het eind 
van de Duinkerke III-b transgressiefase - zeg vanaf de twaalfde/dertiende eeuw - de sedimentatie 
de erosie in de regio had overtroffen. Dat laatste zegt natuurlijk niets over de werkelijke situatie 
in het veel kleinere bedreigde gebied. 

Op theoretische gronden valt in een dergelijk gebied maar met één type archeologische afzetting 
te rekenen : de archeologische afzetting die het gevolg is van schipbreuk. Wanneer we de vor
ming van dat soort afzetting theoretisch benaderen, dan kunnen er uitspraken worden gedaan 
over de vraag in welke sedimentatie-pakketten substantiële vondsten te verwachten zijn en in 
welke niet. Zo'n model kan worden toegespitst op het gebied waarover het hier gaat. Toetsing 
aan de praktijk elders was niet mogelijk. Een vergelijkbaar gebied is nooit intensief archeolo
gisch bestudeerd. 

Schipbreuk en de vorming van een archeologische afzetting in een estuarien gebied 

Om tal van redenen kunnen schepen in moeilijkheden raken en ten onder gaan. Dicht onder de 
kust of in een zeegat - kortom in de situatie, waarover we spreken - is de kans daarop veel groter 
dan in open zee. Onbekend met de plaatselijke omstandigheden en stromingen, harde en vooral 
aanlandige wind kunnen ertoe leiden dat een schip op een ondiepte raakt. Eindigt dat fataal, 
dan zijn er twee mogelijkheden: 
1. het schip blijft vastzitten en slaat gedeeltelijk uiteen; 
2. het schip raakt door het stoten lek, maar komt weer vrij en zinkt elders. 

In het eerste geval staan de resten bloot aan bijzonder grote mechanische krachten. Zij kunnen 
over een groot gebied verspreid in het sediment terecht komen. De snelheid, waarmee dat ge-
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beurt en het geweld van de branding, zijn bepalend voor de afmetingen van afzonderlijke 
stukken. 

In het tweede geval doet zich de mogelijkheid voor dat het schip in dieper water zinkt (of afglijdt 
naar dieper water wanneer het op de rand van een plaat terecht komt). In dat geval is de kans 
veel groter dat grote delen integraal in het sediment worden ingebed . Als vuistregel kan gelden, 
dat op een onbeschutte plek voor de Nederlandse kust resten zeker niet geschonden behouden 
blijven op een geringere diepte dan zes meter. (Waarnemingen op wrakken voor de Zeeuwse 
zeegaten bevestigen dit beeld) . 

Zinken in dieper water dan zes meter, betekent in het studiegebied zinken in een geul. Per defini
tie zijn geulen niet stabiel en er is met een aantal invloeden te rekenen. Afbraakprocessen, zoals 
de chemische inwerking van het zeewater en de invloed van organismen die zich op de resten 
vastzetten, kunnen bij herhaling opnieuw inzetten. De mechanische kracht van de stroom zal op 
de diepte sterker inwerken op de omgeving dan op de scheepsresten zelf, die in de meeste ge
vallen een grotere resistentie hebben. Het belang hiervan is dat de wijze van beïnvloeding van 
de omgeving bepalend is voor de tijdsduur, waarover de chemische en biologische afbraakpro
cessen de kans krijgen. 

Komt het wrak of een deel daarvan terecht in een sedimentatiezone, bijvoorbeeld in de binnen
bocht van een geul , dan kan het betrekkelijk snel toegedekt raken. De invloed van het zuurstofrij
ke water is daarna weggenomen en de situatie kan van dat moment tot de ontsluiting vrijwel ge
lijk blijven. De belangrijkste invloed, waaraan de resten nog bloot staan, is de mechanische 
kracht van compactie van de sedimenten. Komt het wrak midden in een geul of juist aan een 
erosiekant terecht, dan ligt de situatie veel complexer. Het wrak vormt een obstructie in de stroom 
en beïnvloedt de erosie. Er zullen zich slijpgeulen langs vormen en het is niet uitgesloten dat 
de resten of delen daarvan in de slijpgeul glijden. Dat proces kan zich herhalen. Het wrak graaft 
zich als het ware in. De situatie komt pas tot rust, wanneer ook hier weer sedimentatie optreedt, 
hetzij doordat de geul geheel verschuift, hetzij doordat de stroomsnelheid afneemt omdat na af
glijden van de resten voldoende waterberging is bereikt. Tot dat moment staan de resten niet al
leen bloot aan chemische en biologische afbraakprocessen, maar ook aan de mechanische be
schadigingen die samenhangen met de verplaatsingen. Deze resten zullen altijd in het sediment 
ingebed raken op het diepste punt van een geulinsijding. 

Voor de situatie in de Maasmond betekent deze theoretische beschouwing dat scheepsvondsten 
met enige samenhang 
- in plaatafzettingen niet te verwachten zijn, ongeacht de diepte van de afzetting; 
- in geulafzettingen uitsluitend te verwachten zijn op grotere diepte dan zes meter (te rekenen 

onder gemiddeld laag water en te corrigeren naar zeewaterstand in de periode dat de geul 
actief was). 

De kans is het grootst op de diepste punten van insnijding van een activiteitsfase van een geul. 

Het werk begint 

Het bezwaarschrift werd niet ontvankelijk verklaard . De planologische procedure was daarvoor 
al te ver gevorderd. Toch stemden de initiatiefnemers ermee in de problematiek nader te bestu
deren. Binnen de projectbegroting werd een vooronderzoek archeologie gefinancierd (MaarIe
veld, 1986). Doel van dat onderzoek was enerzijds om een strakker omlijnd beeld te krijgen van 
hetgeen in het gebied aan archeologische vondsten te verwachten was en anderzijds om te be
zien of een aanpak te bedenken zou zijn die tot op zekere hoogte recht zou doen aan de archeo
logische belangen, maar die de normale voortgang van het werk niet wezenlijk in de weg zou 
staan. 

Vanuit uiteenlopende invalshoek werd het gebied nader bestudeerd. Nog steeds was geen defi
nitieve locatiekeuze gemaakt. Het is uiteindelijk de Slufterlocatie geworden, maar dat was tijdens 
het vooronderzoek nog niet duidelijk. Vanuit de geologie werd met een genetische vraagstelling 
naar de Maasmond gekeken en vanuit de historische geografie met een vraagstelling gericht op 
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reconstructie van het vaarroutepatroon (en daaruit van het geulpatroon). Los daarvan werd beke
ken hoe eventuele vondsten in het werk herkend konden worden alvorens te worden vernietigd 
en hoe dan verder te handelen. Nog steeds vanuit theoretische overwegingen werd een begro
ting opgesteld, waarbij de hoogste posten, stagnatie- en verhaal kosten in het werk veeleer een 
functie waren van de totaalbegroting van het project dan dat zij werkelijk relevantie hadden voor 
de archeologie. De fondsen die daadwerkelijk voor onderzoek beschikbaar zouden zijn (en zijn 
gekomen), zijn uiterst beperkt. Tot realisatie van archeologische begeleiding kon het aanvanke
lijk overigens niet komen. Het bezwaarschrift was immers niet ontvankelijk verklaard en er was 
geen dekking voor eventuele kosten. 

Op de derde dag van het werk, nog voor het officiële startschot door de minister van Verkeer 
en Waterstaat, werd het eerste scheepswrak gevonden. Enkele weken later het tweede. Met 
kunst en vliegwerk en veel te laat is het daarna toch nog mogelijk gebleken het werk van archeo
logische zijde te begeleiden. Aan het plan van aanpak, zoals dat in het vooronderzoek was op
gesteld, kon met enige vertraging toch nog invulling worden gegeven. Dat is volledig te danken 
aan het feit dat de direkteur van het Rotterdamse Havenbedrijf tegen de uitdrukkelijke wil van 
de politiek een knoop heeft doorgehakt. Zonder het vooronderzoek was dat niet gebeurd. 

Theorie en praktijk 

Inmiddels zijn we drie maanden verder. De uitvoering van het werk zelf is al meer dan zeven 
maanden aan de gang. Ondanks de voorstudie is het een hectische situatie, waarin voortdurend 
een grote flexibiliteit wordt vereist. Tussen theorie en praktijk zijn aanzienlijke verschillen. 

Een belangrijk verschil zit in het opsporen van obstructies. In het plan van aanpak wordt er vanuit 
gegaan dat dat geschiedt met een sonar die de bres verkent die voor een zuiger ontstaat. Voor 
de zandwinning is inmiddels een andere taktiek gekozen. In plaats van bressen met een winzui
ger is er gekozen voor cutteren met een cutterzuiger. Het is een keuze van de aannemer in ver
band met de overcapaciteit in de natte aannemerij. Voor de aard van het werk is een cutterzuiger 
in feite veel te duur. Voor het opsporen van obstructies maakt het veel uit. Het sonarbeeld is on
rustiger, want de cutterzuiger ligt niet stil. Bovendien neemt de agressieve cutterkop - die in te
genstelling tot een statistische zuigbuis het hele gebied bestrijkt - het opsporringswerk al gauw 
zelf over. Dat ware bij voorkeur te vermijden. In een rustige brestechniek heeft het gebruik van 
sonar veel meer kans op goede resultaten . 

Het geologisch onderzoek en het historisch-geografisch onderzoek vormen beide een nuttige 
ondersteuning. Toch halen ze geen van beide het detail dat eigenlijk nodig is. Op grond van het 
geologisch onderzoek kon worden gesteld dat de basis van het subatlantische pakket in het hele 
gebied tussen de 10 en 12 m -NAP ligt. Toch zijn er twee wrakken op een diepte van ca. 18 m 
aangetroffen zonder ouder te zijn. Het is waarschijnlijk dat beide wrakken in plaatselijke insnijdin
gen gelegen hebben, ontstaan door het wrak zelf en de slijpgeulen daar omheen. In de kartering 
zijn die insnijdingen in ieder geval gemist. 

Het enige punt waar theorie en praktijk elkaar dekken is het geld. Dat speelt een rol. Hoe meer 
er om gaat, hoe meer het een rol speelt, lijkt het wel. Archeologisch begeleiden betekent ingrij
pen in het graafwerk. Daarmee begeef je je als archeoloog in het spanningsveld van onderhan
deling tussen opdrachtgevers en uitvoerders waar niet archeologische zorgvuldigheid, maar be
talingen boven de aanneemsom en kostenbewaking de boventoon voeren. Elke mededeling 
wordt door de één of de ander uitgebuit en heeft in ieder geval grote financiële gevolgen. Meer 
nog dan anders moet je je in die situatie afvragen, wat kost dat? Is het de moeite waard? Kan 
het op een andere manier? Dat geldt des te sterker omdat de kosten die zijdelings met archeolo
gie te maken hebben, maar die voortvloeien uit de werkwijze binnen het project (stillegkosten 
e.d.) wel begroot zijn, maar niet gevoteerd. Elke kostenpost die voortvloeit uit iets dat jou interes
seert, komt op jouw conto. Voortdurend moet je weerleggen dat het jouw schuld is dat het be
staat. Aftrek van kosten die de obstructie zonder onderzoek ook zou opleveren, is voordurend 
een onderwerp van onderhandeling. Eén uur één van de zuigers stilleggen betekent domweg 
dat je drie manweken minder aan onderzoek kunt besteden . Voor verhalen worden zes stillegu-
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ren gerekend. Toch is dat soms nodig . Je zult er ter plaatse achter moeten komen wat de aard 
van een obstructie is. Dan - en al heel gauw - moet een uitspraak worden gedaan over hoe nu 
verder. 

Zeker in die situatie geldt: wat is welke moeite waard? Een voorbeeld: een vrijwel compleet schip 
op 18 m diepte; onderaan en deels in een steile onstabiele wand; lading kolen; al discussiërend 
dateer je het met de natte vinger in de eerste helft van de negentiende eeuw. Als je besluit te 
onderzoeken heb je zonder lang en overtuigend onderhandelen nog vier weken de tijd. Besluit 
je te bergen, precies eender. Als je al het nog beschikbare geld op die berging en dát onderzoek 
wedt, heb je zo'n anderhalve ton . Haalbaarheid, risico's, tijdsaspect. Je zult miljoenen moeten 
activeren om een volledig bevredigend resultaat te behalen. Is het de moeite waard? De keuze 
is nee, met dien verstande dat je er mee instemt dat het schip geruimd wordt. De interesse blijft 
en er wordt bedongen dat de ruimingsactiviteiten op de voet kunnen worden gevolgd. 

Met die keuze is je rol als onderhandelaar voor dat geval uitgespeeld. Andere krachten krijgen 
weer vrij spel : er wordt gekozen voor een betrouwbare, kostbare ruimingsmethode. Jammer dat 
de kosten niet op de archeologie kunnen worden geschoven , maar voor dat soort onvoorziene 
kosten is een percentage van de totale begroting van het project gereserveerd. Het geld vloeit 
nu rijkelijk. Het is geld dat voor archeologisch werk nooit beschikbaar zou zijn gekomen. Over 
de doelmatigheid van de bestedingen heb je je mond te houden. Het gaat je niets meer aan. 
Verminkt komt een deel van het schip boven (fig . 14.1.). Van de inventaris die je eigenlijk ook 
verwachtte, nauwelijks een spoor. De situatie is totaal veranderd. De moeite die met onderzoek 
gemoeid zal zijn al evenzeer. Opnieuw onderhandelen. De prijs van het aan wal zetten voor on
derzoek, die telt natuurlijk weer. Dat gebeurt immers om wille van de archeologie! 

Fig. 14.1 . Het voorschip van het scheepswrak SL 4. Het hout is afgedekt met natte jute zakken 
om al te snelle uitdroging te voorkomen . Foto IPL. 
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Besluit 

Inmiddels is de totale archeologische begeleiding van de Aanleg Slufter overzichtelijk geworden. 
Nog slechts ongeveer 1/5 van de bovengrond moet worden weggegraven . Er zijn zes wrakken 
aangetroffen . 

Het geheel tot nog toe overziend, is het duidelijk dat deze vorm van noodonderzoek steeds 
koorddansen is met een grote kans van uitglijden . Toch ben ik van mening dat het allerzins de 
moeite waard is. Enerzijds omdat is aangetoond dat het onjuist was de archeologische monu
mentenzorg niet in de 'natte' planologische besluitvorming te betrekken en anderzijds vanwege 
het onderzoek dat Jon Adams en André van Holk nu uitvoeren . Het ziet er naar uit dat de archeo
logische gevolgen van dit project in een record-tempo hun weerslag zullen vinden in een rapport. 
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15. Een kolenschip, daterend rond 1800: Voorlopig verslag 

André F.L. van Holk' 

Inleiding 

Tijdens baggerwerkzaamheden in verband met de aanleg van de Slufterdam (grootschalige lo
catie voor de berging van baggerspecie uit het benedenrivierengebied) is in september 1986, be
halve vondsten van los scheepshout, een scheepswrak aangetroffen. Het wrak (SL 4) is het eni
ge wrak dat - althans voor een gedeelte - in constructieve samenhang is geborgen. De Slufter
dam ligt tegen de Maasvlakte aan en wel pal ten westen daarvan. Het wrak is gevonden op een 
diepte van -17 m NAP. 

Beschadiging 

Doordat het wrak diverse malen is geraakt door de verschillende cutterzuigers zijn er beschadi
gingen aan het schip opgetreden. Vervolgens moest bij de berging van het schip gekozen wor
den voor een civiele in plaats van een archeologische oplossing. In de praktijk betekent dit dat 
het schip er is " uitgeknepen" , zoals dat in het berg ingsjargon heet, met behulp van twee zware 
grijpers. Eerst werd echter de ligging van het wrak "afgetast" met deze zelfde grijpers, die dan 
ook telkens los hout boven water haalden. De meeste vondsten zijn ook op deze manier gebor
gen, zodat de associatie daarvan met het schip niet duidelijk is. 

Als gevolg van het hierboven gestelde, bestaat het schip alleen uit het voorschip en een gedeelte 
van het middenschip. De lengte van het scheepsfragment bedraagt nog 12,5 m en de breedte 
nog 7,85 m. De voorsteven en het grootste gedeelte van de huid aan stuurboordzijde ontbreken, 
aan bakboord echter bedraagt de hoogte van het boord boven de kiel nog 3,5 m. De oorspronke
lijke lengte van het schip zal rond de 29 m en de breedte rond de 8,5 m hebben gelegen. 

Constructie 

Het schip is op kiel gebouwd. Uit de losse onderdelen kan worden opgemaakt dat de kiel oor
spronkelijk uit vier delen was opgebouwd, aan elkaar verbonden door schuine liplassen. De 
breedte van de kiel ligt tussen 25 en 28 cm en de dikte varieert tussen 33 en 37 cm. De kiel 
is voorzien van een v-vormige sponning voor de zandstroken. De kiel en de zandstrook aan 
stuurboordzijde zijn van berkehout (Betuia) . 

Zowel aan de voorkant van de kiel is de ruimte tussen kiel en inhouten opgevuld met een slemp
hout van bescheiden afmetingen, dat aan de achterkant een lengte heeft van ten minste 2,68 
m en aan de voorkant ongeveer 1,58 m lang is. Aan de voorkant sluit de binnensteven met een 
schuine las op het slemphout aan. 

De inhouten bestaan uit leggers, zitters, stekers en oplangers. Leggers en zitters liggen tegen 
elkaar aan, zodanig dat telkens een legger wordt afgewisseld door een zitter aan stuurboord en 
bakboord. Samen vormen leggers, zitters en oplangers een massief spantenraam. De zitters be
ginnen op de tweede vlakgang, zodat er boven en naast de kiel een ruimte open blijft. Ter hoogte 
van de fokkemast zijn in plaats van leggers en zitters, vijf leggers naast elkaar geplaatst. 

Slechts een aantal spanten is dubbel of gepaard uitgevoerd; aan stuurboord betreft het in dit ge
deelte van het schip twee gevallen . De dubbele spanten zijn aan elkaar verbonden door middel 
van langsscheepse spant- of naaibouten. Deze dubbele spanten worden het eerst geplaatst bij 
de bouw van een schip, vandaar de naam: spanten van oprichting. Hierna worden sentlatten en 

* Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Jon Adams, die evenals ondergetekende door de gemeente 
Rotterdam en Rijkswaterstaat is aangesteld om zorg te dragen voor de archeolog ische begeleiding van het Slufter
damproject. 
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eventueel enkele langsscheepse verbanddelen aangebracht en daarna de overige spanten: de 
spanten van aanvulling. 

De meeste lassen tussen de inhouten bestaan uit vul klossen, zogenaamde kruislampen. De 
kruisklampen komen in drie verschillende afmetingen voor (fig . 15.1.): 
- kruisklampen die de hele dikte van het inhout innemen; 
- kruisklampen, die ongeveer tweederde van de dikte van het inhout beslaan, zodat de oplan-

ger voor éénderde van zijn dikte tegen de legger of zitter aanligl; 
- kruisklampen, die ongeveer éénderde van de dikte van het inhout innemen en daardoor wei-

nig bijdragen aan het verband van de las. 
In de diverse 18e en 1ge eeuwse verhandelingen over de scheepsbouw (zie bijvoorbeeld Fin
cham 1851,204-205 en Abe111948, 75-88) wordt het gebruik van kruisklampen sterk bekritiseerd. 
Ten eerste vormt een kruisklamp geen erg sterke verbinding. Ten tweede traden door krimp van 
de klampen vaak verrottingsverschijnselen op in deze lassen. Desondanks werden klampen toe
gepast in schepen van de Engelse marine tussen 1714 en 1818. Alle spanten waren dan echter 
dubbel uitgevoerd en de kruisklampen met liplassen, waardoor een degelijker geheel ontstaat 
(fig. 15.1.). Een ander opvallend constructie-element vormen de vulklossen aan de uiteinden van 
de zitters van wrak SL 4. 

Waarom werden deze kruisklampen toegepast, terwijl men het er unaniem over eens was dat 
dit vanuit constructief oogpunt een zeer slechte verbinding was? De verklaring hiervoor ligt in 
de enorme roofbouw die er op bossen was gepleegd, waardoor hout en met name, krom ge
groeid hout uiterst schaars was geworden. Bekijken we dan ook het verloop van de draad van 
het hout over een tweetal zitters, dan wordt duidelijk dat deze zitters niet krom zijn gegroeid, 
maar krom gezaagd (fig . 15.2.). De draad van het hout volgt dus niet de kromming van het inhout. 
Het zal duidelijk zijn dat de kromming die uit een rechte stam kan worden gehaald, beperkt is. 
Door een zo lang mogelijk krom inhout te zagen uit een min of meer rechte stam, ontstaan twee 
uiteinden aan het inhout. De enige manier om deze twee schuine uiteinden aan elkaar te verbin-

0= houten pen 

• = bou t 

o lm 

a 

b 

Fig. 15.1. Kruisklampen, zoals die werden toegepast bij de Engelse Marine in de 18e eeuw 
(a) en kruisklampen zoals aangetroffen in het scheepswrak SL 4 (b). 
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b ~ = spinthout 

=:;;;;;- = draad van het hout 

Fig. 15.2. Manier waarop de inhouten van SL 4 uit de stam zijn gezaagd (a) en het verloop van 
de draad van het hout over twee inhouten (b). Het gebruik maken van de kromming 
van een stam voor knieën en wrangen volgens Encyclopédie méthodique-marine, 
Parijs, 1783-1786 (c). 

den, is door middel van een kruisklamp, terwijl op die manier ook een grotere kromming kan wor
den overbrugd. Het gebruik van zeldzaam en dus duur kromhout kan op deze manier tot het 
uiterste beperkt worden. 

In het voorschip zijn zogenaamde stekers of keerspanten aangebracht. Het gebruik van wran
gen, die immers ook krom zijn gegroeid, is daarmee omzeild. Enkele van de stekers lopen door 
tot tegen de binnensteven. Tussen deze stekers zijn stekers geplaatst die op niets of bijna niets 
uitlopen tegen de zijkanten van de andere stekers. De stekers staan niet loodrecht op de hartlijn 
van het schip - zoals wrangen - maar ze waaieren uit vanaf het vlak naar de boorden. Samen 
vormen de stekers een massief spantenraam. De twee achterste stekers, ten minste aan bak
boord, zijn stekers van oprichting; ze zijn aan elkaar verbonden met spantbouten. Om het nodige 
dwarsverband tussen het stuurboord en bakboord voorschip te garanderen, zijn zware boegban
den bevestigd op het spantenraam. Eén van de boeg banden lag nog op zijn plaats en een ande
re is later los gevonden. Zoals eerder gezegd, zijn de inhouten gezaagd. Van een aantal zijn de 
zijkanten naderhand precies pas gemaakt met een dissel. Alle inhouten zijn van eikehout 
(Quercus). 

De huid is gladboordig. Aan bakboord zijn nog vierentwintig en aan stuurboord nog acht gangen 
aanwezig. De vlak- en kimgangen hebben een breedte die rond 30 cm ligt. De gangen van de 
zijden zijn wat smaller: ze zijn rond 25 cm breed. De dikte van de huid bedraagt 4,5-4,6 cm aan 
de voorkant en neemt naar achteren toe tot 7,5-10 cm. Waarschijnlijk worden de huidplanken rich
ting voorsteven dunner om zo de kromming naar de voorsteven makkelijker te kunnen over
bruggen . 
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Het bleek dat gang G aan stuurboord eerst op de inhouten is vastgezet en daarna pas de daaron
der liggende gang F. Gang F - een insteker - paste waarschijnlijk niet goed tegen gang G. Gang 
G is daarom bijgekapt, waarbij tevens twee pennen, waarmee deze gang was vastgezet, voor 
de helft zijn weggekapt. Dit wijst er op dat men niet van onder af begon het schip te beplanken. 
Waarschijnlijk zijn eerst de kim- en berghoutgangen bevestigd, waarna de tussenruimten met 
gangen zijn opgevuld. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat het schip in een later stadium 
opnieuw is beplankt. 

De naden tussen de gangen zijn niet voorzien van een breeuwnaad. In plaats daarvan zijn in 
de zijkanten van de planken, met een dissel, langgerekte lepelvormige holten aangebracht. Het 
breeuwsel, bestaande uit werk met pek, kon zo de ontstane holten opvullen. 

De lassen in de gangen bestaan uit rechte stuiken. De huid plan ken zijn met houten pennen aan 
de inhouten verbonden; ter plekke van de stuiken zijn de planken met een houten pen en een 
koperen bout vastgezet. Het merendeel van de houten pennen is aan de buitenkant gezekerd 
met één tot drie deutels - in een paar gevallen zelfs met vier tot vijf deutels - en aan de binnen
kant met een ark. De houten pennen, gebruikt voor de bevestiging van de huidplanken op de 
inhouten, zijn achthoekig op doorsnede en lijken in drie klassen van verschillende diameters uit
een te vallen, namelijk van 3,1 cm, 3,5 cm en 3,8 cm. De koperen bouten, waarmee de uiteinden 
van de planken zijn bevestigd, hebben diameters van 1,6 en 1,9 cm . AI deze maten zijn terug 
te voeren op inches. 

De gangen van het vlak zijn van iepehout (Ulmus) . Vanaf de kim ongeveer zijn de voorste plan
ken van de gangen van eikehout en vanaf gang Q zijn alle planken van eikehout. Zolang iepe
hout constant onder water blijft, blijft de kwaliteit goed: vandaar de toepassing onder de waterlijn . 
De meeste houten pennen zijn van eikehout; een enkele pen is van grenen (Pinus sylvestris) en 
enkele pennen zijn van beukehout (Fagus sylvatica). 

In de bakboordhuid zijn vier kleine reparaties aangetroffen, bestaande uit plankjes van 15-48 cm 
lengte en 6-9 cm breedte. Twee reparaties zijn met een houten pen met een diameter van 2 cm 
vastgezet; de andere twee zijn met respectievelijk vier ijzeren en twee koperen spijkers vast
gezet. 

Het schip is voorzien van een gesloten wegering . De lassen tussen de wegers bestaan uit rechte 
stuiken. Aan bakboord zijn nog achttien wegers aanwezig. De eerste weger naast het zaathout, 
die waarschijnlijk uit losse vullingsplanken heeft bestaan, ontbreekt. Aan stuurboord liggen nog 
zeven wegers, de eerste weger naast het zaathout bestaat hier nog uit vijf losliggende vul
lingsplanken. Richting voorschip worden de wegers dunner en smaller. De breedte neemt af van 
gemiddeld 29 cm tot gemiddeld 21 cm. De kimwegers F, G en H aan bakboord en wegers F en 
G aan stuurboord, zijn zwaarder uitgevoerd dan de overige wegers. De dikte van de kimwegers 
bedraagt 4-9 cm, de dikte van de overige wegers is 3-7 cm. De scheepsbouwer heeft aan stuur
boord de zaak enigzins opgelicht, door in plaats van weger G als massieve kimweger uit te voe
ren, een vulplank van 2,5 cm dikte onder de weger te leggen, zodat het lijkt alsof deze weger 
de juiste dikte heeft. Ook de hoogst bewaard gebleven weger aan bakboord, de dekbalkweger, 
is zwaarder uitgevoerd dan de overige wegers met een dikte van 8,5 cm . 

Rond enkele van de oplangers die boven de dekweger uitsteken, zijn ijzerconcreties aangetrof
fen . Dit zijn de plaatsen waar de dekbalken met ijzeren beugels, om de oplangers heen, be
vestigd zijn geweest. De vondst van enkele dekbalkeinden met dergelijke beugels bevestigde dit 
vermoeden. In de laatste kwart van de 18e eeuw begint men te experimenteren met ijzeren 
knieën om de dekbalken aan de inhouten te verbinden (AbeIl1981 , 95; Fincham 1851, 199). De 
oorzaak hiervoor is weer gelegen in het gebrek aan gegroeid kromhout. Daarbij komt dat ijzeren 
knieën sterker zijn en minder ruimte innemen dan houten knieën. De ijzeren strips, waar de beu
gels uit bestaan, zijn 2-2,5 cm dik, 9 cm breed en aan weerszijden van de dekbalken ca . 1 m 
lang. De fragmenten van de dekbalken zelf zijn 23-26 cm breed en 14-17 cm dik. 
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De wegering is met spijkers en houten pennen op de inhouten vastgezet. De meeste van de hou
ten pennen vormen tevens de verbinding tussen de huid en de inhouten. De kim- en dekbalkwe
gers zijn bovendien met ijzeren bouten bevestigd, ook deze bouten lopen door tot in de huid. 
De diameter van de bouten ligt tussen 1,8-2,5 cm. 

De centrale weger, het zaathout, is zeer zwaar uitgevoerd. Het zaathout bestaat uit twee balken 
met een gezamenlijke maximale dikte van 71 cm en een breedte van 28 cm. Het onderste ge
deelte van het zaathout loopt via een vulklos op niets uit aan de voorkant. Het bovenste gedeelte 
van het zaathout loopt door tot tegen de binnensteven. Tussen het zaathout, de voorste legger 
en de binnensteven is een vul klos geplaatst. Het zaathout is met zware 3,5 cm dikke, ijzeren bou
ten vastgezet op de inhouten. De bouten lopen door tot in de kiel. 

Op het zaathout is een mastspoor gespijkerd met een lengte van 90 cm, een breedte van 28 cm 
en een dikte van 10 cm. In het mastspoor zijn twee groeven aangebracht met onduidelijke func
tie. Achter deze groeven zijn twee vulstukjes gespijkerd. Ter hoogte van het mastgat zijn twee 
wangen, aan weerszijden van het zaathout gespijkerd. Het mastgat is rechthoekig en meet 36 
x 14 cm. Het onderste gedeelte van de fokkemast staat nog in het mastgat. Het gedeelte van 
de mast boven de mastvoet is achthoekig afgewerkt en heeft een diameter van 40 cm. Vlak bo
ven de mastvoet zijn de zijkanten van de mast afgeschuind, zodat een rechthoekige mastvoet 
overblijft. Boven het afgeschuinde gedeelte loopt een ijzeren band rond de mast van 6,5 cm 
breedte en 1 cm dikte. 

De gehele wegering is van eikehout (Quercus). Mastspoor en wangen zijn van iepehout (Ulmus) 
en de mast zelf is van grenen (Pinus sylvestris). 

Datering en herkomst 

In het onderstaande zullen enkele voorlopige ideeën over datering en herkomst naar voren wor
den gebracht. De constructie en het tuig van het schip wijzen in de richting van een datering 
rond 1800. Probleem is echter dat er over de constructies uit die tijd niet erg veel bekend is. 

Tot de dateerbare vondsten behoren drie pijpekoppen. De associatie van de twee onversierde 
pijpekoppen met het schip is echter onzeker. Eén van de onversierde pijpekoppen kon worden 
toegeschreven aan de werkplaats Gerrit Nobel, die tussen 1768 en 1879/80 pijpen produceerde. 
Op basis van de vorm van de ketel kan de pijp na 1815 worden gedateerd. De andere onversierde 
pijpekop kan op grond van de vorm van de ketel tussen 1775 en 1815 worden gedateerd. Ten 
aanzien van de derde, versierde met het opschrift 'manchester unity' kan het volgende worden 
vastgesteld: de ketelstijl ontwikkelde zich in het tweede kwart van de 1ge eeuw, maar bleef tot 
ver na 1900 in produktie. Wat bij deze kop op een vroege datering in het tijdvak wijst, is het voor
komen van het opschrift en bijeenplaatsen van meerdere symbolen op de ketelzij (schriftelijke 
mededeling van D. Duco). Het vergaan van het schip kan op basis van deze gegevens rond of 
vlak na 1825 worden geplaatst. Ten overvloede dient nog opgemerkt te worden dat de laatste 
pijpekop een Engelse pijp betreft. Wat betreft de datering zal het op stapel staande dendrochro
nologisch onderzoek hopelijk meer duidelijkheid verschaffen. 

De lading steenkool van het schip is de eerste reden om te denken aan een Engels schip. In 
de Zeetijdingen van Hellevoetssluis (GA Rotterdam) worden de zogenaamde Colliers genoemd 
op weg van of naar Sunderland en Newcastle. De benaming Collier werd gebruikt voor schepen 
die voornamelijk bestemd waren voor het transport van steenkool. 

Een tweede reden om te denken aan een Engelse herkomst van het schip is het gebruik van 
koperen en bronzen bouten. Zeker Engels is de manier, waarop de einden van de huidplanken 
met een houten pen en een koperen bout, op de inhouten zijn vastgezet. 
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Scheepstype 

Ten aanzien van de rompvorm het volgende: het schip heeft een volle boeg, ronde kimmen, wei
nig vlaktilling en min of meer verticale zijden. Naar achteren toe wordt de overgang van het vlak 
naar de zijden steeds abrupter. De vorm van de kim op het grootspant kon niet worden vast
gesteld. 

De schepen, waarmee het kolentransport plaats vond tussen onder andere Engeland en Neder
land, waren - zoals eerder gezegd - de Colliers. Dit waren zwaar gebouwde, solide schepen af
komstig uit het noordwesten van Engeland (te Whitby was bijvoorbeeld een belangrijke werf ge
vestigd). In de 18e eeuw worden de Colliers door de Engelse marine, waar ze zeer in trek waren, 
vanwege hun grote laadvermogen en stevige constructie, omschreven als Cat-build barks. Cat 
heeft dan betrekking op de rompvorm en bark op de wijze, waarop het schip is getuigd, als drie
master in dit geval. Het exacte verschil tussen een cat en een bark moet in de tweede helft van 
de 18e eeuw al vaag zijn geworden, getuige deze benaming (McGregor 1984-1985, 61). Een aan
tal kenmerken van de cat-build bark zijn: 

- een volle rompvorm, vooral in de boeg, waardoor de grootste breedte van het schip voor de 
midscheeps ligt; 

- weinig vlaktilling; 
- een steven zonder voorscheg; 
- zwaar van constructie. 

Aan het einde van de 18e eeuw komen er meer tweemasters als Colliers in gebruik, onder de 
benaming brig en snow. Qua rompvorm leken de brig en de bark wel enigzins op elkaar, zij het 
dat de brig over het algemeen een geringer tonnage had dan de bark. Gezien de afmetingen 
van wrak SL 4, met een geschatte maximale breedte van 8,5 m een lengte van ca. 29 m (uitgaan
de van een lengte-breedteverhouding van 3,5:1) en een tonnage tussen ruwweg 300 en 400 ton , 
is dit schip mogelijk zo een cat-build bark. Nader onderzoek zal dat echter moeten uitwijzen . 

Historische context 

Twee monsters van de lading kolen van het schip zijn onderzocht in Engeland. Het beoogde re
sultaat - toeschrijving van de kolen aan een bepaalde mijnschacht - is niet bereikt. Wel is het 
zeer waarschijnlijk dat het om Engelse kolen gaat. Bekijken we de scheepvaartbeweging langs 
de Maas en Goeree aan de hand van de Zeetijdingen van Hellevoetssluis en Maassluis, dan 
blijkt dat in ieder geval in de periode 1814-1831 een groot aantal van de schepen die op Engeland 
varen, de havens Sunderland en Newcastle als plaats van herkomst of bestemming te hebben 
(Sneller 1946, 200-203). De intensiteit van het scheepvaartverkeer - en daarmee van het kolen
transport - werd beïnvloed door de roerige politieke situatie van het moment. Vanaf het moment 
dat Frankrijk aan Engeland de oorlog verklaart in 1783 tot het einde van die oorlog, neemt de 
scheepvaartbeweging langs de Maas en Goeree af tot bijna het absolute nulpunt gedurende de 
invoering van het Continentale Stelsel. In 1802, de vrede van Amiens, is er een opleving in het 
scheepvaartverkeer. In de Zeetijdingen van Hellevoetssluis komen in dat jaar veel Colliers uit 
Sunderland en Newcastle voor (Gemeente Archief Rotterdam). Vermeld wordt dat de Colliers 
leeg terug voeren. Vermoedelijk zullen ze in ballast zijn teruggevaren . Waaruit deze ballast be
stond is niet bekend. Mogelijk vormen de bakstenen, gevonden tijdens de berging van wrak SL 4 
een onderdeel van deze ballast. Verder is de Belgisch-Nederlandse eenheid (1815-1830) van in
vloed op de kolenhandel geweest. Gedurende deze periode wordt er een extra belasting op En
gelse kolen geheven om zo het gebruik van de eigen Zuid-Nederlandse kolen te bevorderen. Het 
aantal schepen uit Sunderland en Newcastle daalt dan ook in 1817 met een derde tot de helft 
van het aantal in de jaren 1814-1816. In 1831 verviervoudigt dit aantal weer ten opzichte van het 
voorgaande jaar. In 1830 wordt België namelijk onafhankelijk en ontstaat er een gebrek aan kolen 
in Nederland. Vanaf het midden van de 1ge eeuw beginnen kolen uit het Ruhrgebied een steeds 
belangrijkere plaats in te nemen op de kolenmarkt van Rotterdam en omgeving. De kolen uit En
geland hadden onder andere bestemming Schiedam, Delfshaven, Rotterdam en Dordrecht waar 
ze onder meer in de distilleerderijen en voor de suikerraffinage werden gebruikt. 
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Conclusie 

Ondanks dat het schip slechts een kleine 200 jaar oud is, blijkt het toch een aantal interessante 
gegevens op te leveren. In een aantal constructies komt naar voren hoe men oplossingen zocht 
om het hoofd te kunnen bieden aan de schaarste aan hout en gegroeid kromhout in het bijzon
der. Het gebruik van kruis klampen, gezaagd kromhout en ijzeren beugels voor de bevestiging 
van de dekbalken zijn voorbeelden. Ook het gebruik van de vele verschillende houtsoorten (eik, 
iep, den, beuk en berk) wijst op de houtschaarste en de oplossingen die men daarvoor zocht. 
Voor de determinatie van de houtsoorten is dank verschuldigd aan de heer W.A. Casparie, ver
bonden aan het Biologisch Archaeologisch Instituut te Groningen en de heer P. Stassen, verbon
den aan het Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid en Cultuur. 

Een ander aspect van deze schepen is dat er wellijnenplannen bekend zijn , maar dat men om
trent de eigenlijke constructie in het duister tast. Wel is er een aantal handleidingen voor de 
scheepsbouw uit de onderhavige periode bekend. De vraag in hoeverre de voorschriften uit deze 
handleidingen, die voornamelijk op de marine betrekking hebben, werden toegepast bij de bouw 
van koopvaardijschepen kan worden getoetst aan de hand van de archeologische gegevens, na
melijk de schepen zelf. 
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16. Flösserei auf dem Rhein 

Hans·Walter Keweloh 

Als 1897 Siegfried Mohr die Flösserei auf dem Rhein beschrieb, begründete er dies damit, dass 
" künftige Anwohner des Rheins Flosse gar nur vom Hörensagen kennen werden (1). Nachdem 
1967 das letzte Floss an Köln vorbei rheinabwärts geschwommen ist, trifft dies nun auf die Ge
genwart und auf uns zu. Nur die wenigsten haben noch ein Rheinfloss gesehen, schon gar nicht 
mehr eines der grossen Kapitalflösse, ein sogenantes 'Holländerfloss'. 

Mit dem Names 'Holländerfloss' wird schon deutlich, dass die Flösserei auf dem Rhein eng ver
knüpft ist mit dem Holzhandel in die Niederlande. Noch heute behauptet mancher Bewohner des 
Schwarzwaldes oder des Frankenwaldes, dass ganz Amsterdam auf Schwarzwald- oder Fran
kenwaldholz gegründet sei. Ebenso heissen bis in die Gegenwart in diesen Gebieten 
Baumstämme, die ei ne Mindestlänge von 18 m und einen durchschnittlichen Durchmesser von 
26 cm erreichen, 'Holländer'. Selbst in der Literatur, in dem Kunstmärchen 'Das Kalte Herz ' von 
Wilhelm Hauff, hat die Beziehung von Flösserei und Holland ihren Niederschlag gefunden, in 
dem dort die Gestalt des 'Hollander-Michel ' symbolhaft für diese Verbindung steht . Es heisst 
dort: " Sie (Anm.dVerf.: das sind ein Teil der Bewohner des Schwardzwalds) handeln mit ihrem 
Wald ; sie fällen und behauen ihre Tannen, flössen sie durch die Nagold in den Neckar, und von 
dem obern Neckar den Rhein hinab, bis weit nach Holland, und am Meer kennt man die Schwar
zwälder und ihre langen Flösse, sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt , an und erwarten 
stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde; ihre stärksten und längsten Balken aber 
verhandeln sie um schweres Geld an die Mynheers, welche Schiffe daraus bauen (2). In dieser 
Schilderung lässt sich Schritt für Schritt der Flossholzhandel von Deutschland nach Holland 
nachvollziehen. 

Der Schwarzwald gehört ebenso wie der Frankenwald zu den waldreichen Gebieten in Deutsch
land, die vergleichsweise dünn besiedelt waren. Während hier das Holz im Überfluss vorhanden 
war, fehlte dieser Rohstoff in den Städten, in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen ' In
dustriezentren'. Zu diesen sind auch die Niederlande, vor allem die Provinzen Holland zu rech
nen. Schon im Mittelalter versuchte man das Holz aus den waldreichen in die waldärmeren Ge
biete zu bringen. Da das Strassen- und Wegenetz einen solchen Transport nur unter grossen 
Beschwernissen zuliess, bediente man sich dafür der vorhandenen Wasserwege. Selbst kleine
re und kleinste Gewässer wurden für die Flösserei , d.h. den Transport der Baumstämme in zu
sammengebundener Form, genutzt. Zu diesen kleinen Flüssen gehörten im Schwarzwald neben 
der im Märchen erwähnten Nagold die Enz als weiterer Nebenfluss des Neckars sowie die 
Rheinnebenflüsse Kinzig und Murg (3). Indem auch auf kleinen Bächen , die den genannten Ne
benflüssen von Rhein und Neckar zuflossen , geflösst wurde, ergab sich ein sehr dicht geknüpf
tes Wasserstrassennetz, das den Abtransport des Holzes selbst aus den entlegensten Gebieten 
des nördlichen und südlichen Schwarzwalds ermöglichte. 

Da allerdings die normale Wasserführung dieser kleinen Bäche und Flüsse nicht ausreichte, um 
die 2,5 bis 3 m breiten und bis zu 600 m langen Flösse zu befördern, mussten in Abständen Stau
weiher, sogenannte Floss- oder Wasserstuben, angelegt werden, in denen das Wasser auf
gestaut wurde. In diesen Stauweihern wurden die Flösse zusammengebunden und nach der 
Fertigstellung mit dem aufgestauten Wasser abgelassen. Auf der künstlichen Flutwelle schwam
men die Fahrzeuge dann abwärts. 

Sobald die Wasser- und Stromverhältnisse es zuliessen, wurden die noch verhältnismässig 
schmalen zu grösseren, vor allem breiteren Flössen zusammengebunden. Umbindeplatz am 
Neckar war Heilbronn, das in Mittelalter und in der frühen Neuzeit gleichzeitig Stapelplatz für 
Holz und Holzmarkt für die Region war (4) . 

Von Heilbronn ging es weiter neckarabwärts nach Mannheim. An der Einmündung des Neckars 
in den Rhein gelegen, war Mannheim einer der bedeutendsten Floss- und Holzhandelsplätze 
am Rhein . Ebenso wie Kehl bei Strassburg an der Einmündung der Kinzig in den Rhein , ebenso 
wie Steinmauern bei Rastatt an der Murgmündung, war Mannheim nicht nur Holzhandels-, son
dern vor allem wiederum auch Umbindeplatz. Hier entstanden aus den vergleichsweise kleine
ren Neckarflössen schon grössere Rheinflösse. Weiter rheinabwärts, in Mainz und Wiesbaden, 
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stiess das Frankenwaldholz, das mainabwärts gekommen war, hinzu, und die Rheinflösse wur
den erneut vergrössert. Vor allem aber naeh dem Durehfahren der gefärliehen Strompassage 
des Binger Loehs und der Lorelei entstanden dann in Koblenz die grossen Hollanderflösse. 

Dazu sehreibt 1789 der Koblenzer Lehrer und Pfarrer Joseph Gregor Lang der den Bau eines 
solehen Flosses beobaehten konnte und der ansehliessend auf einem Hollandfloss Riehtung 
Niederlande fuhr: leh kenne niehts, dass "bedeutender und bewunderungswürdiger ist als der 
Bau und die Behandlung eines soleh ungeheuren, daher sieh bewegenden Masehine, deren 
man sieh auf dem Rhein vorzüglieh vor allen anderen Flüssen in Europa und vielleicht in der 
ganzen Welt zum Holzhandel bedient. Sie sind die Riesen unter unseren Fahrzeugen. Man den
ke sich eine schwimmende Holzinsel von ungefähr 1000 Fuss in der Länge (ca. 315 Meter) und 
90 Fuss in der Breite (ca. 28 m)" (5). Hinzugerechnet werden muss dann noch die Stärke bzw. 
Höhe eines solchen Flosses, die 1,5 bis 2 m betrug. 

Vielleicht erscheinen manchem diese Abmessungen unglaublich, denn schliesslich enthielt ein 
solches Floss Zehntausende von Baumstämmen. Die nüchternen Quellen belegen aber diese 
Zahlen. So ist in der Instruktion Preussens zum Zoll- und Lizenztarif seiner Städte am Rhein
und Ruhrstrom aus dem Jahr 1721 von dem Durchgang, d.h. der Flosslänge, eines Rheinflosses 
auch von 1000 Fuss die Rede (6) , und die Schiffahrts- und Flossordnung des späten 
19.Jahrhunderts, die noch heute ihre Gültigkeit besitzt, legt die Länge der Flösse auf 240 m -
hier wird Rücksieht auf die Schiffahrt genommen - und die Breite auf 64 m fest (7). Dass diese 
Längen selbst im 20.Jahrhundert noch erreicht wurden, beweist ein Flossschein aus dem Jahr 
1918, der für ein nach Krimpen bestimmtes Rheinfloss diese Länge von 240 m angibt (8). 

Wie aber diese Flösse konstruiert. Die einzelnen Baumstämme- im übrigen nicht nur Tanneholz, 
wie Hauff schreibt, sondern auch die gerade im Schiffbau begehrte Eiche - waren durch Quer
hölzer fest untereinander verbunden. Anders als bei den gelenkigen Schwarzwaldflössen ergab 
sich so ei ne starre, rechteckige Plattform. Darüber hinaus wurden beim Bau mehrere Holzlagen 
übereinandergestapelt, so dass sich die genannte Fahrzeughöhe ergab. An dieser starren Plat!
form waren vorne sogenannte Kniee, d.h. Flossstüeke aus einer Stammlänge, befestigt, die nicht 
starr, sondern beweglich mit dem Floss verbunden waren. Über einen komplizierten Mecha
nismus konnten diese Kniee wie ein Fischschwanz - der allerdings hier vorne war - bewegt wer
den, und trugen so zur Steuerung des Flosses bei. Die eigentliche Steuerung allerdings wurde 
mittels hinten und vorne am Floss angebrachter Ruder, der sogenannten Streichen, erreicht. 
Diese Ruder waren 17-21 m lang. Sie bestanden aus einen Baumstamm, in den ein 4-5 m lan
ges, mehrere cm starkes, und ungefähr 40 cm breites Bret! als Ruderblat! eingelassen war. Sie 

Fig. 16.1. Rheinfloss in Höhe des Siebengebirges bei Bonn. Deutlich ist die grosse Ruderbe
satzung zu erkennen. Stich von Bendorp aus dem Jahr 1785. 
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drehten sich entweder zwischen zwei hölzernen Dollen oder in metallenen Rudergabeln. Be
dient wurden sie jeweils von sieben bis neun Personen. 

Streichen und Kniee reichten für die Steuerung des Flosses aber noch nicht aus. Zahlreiche 
Boote, in denen Anker lagen, begleiteten das Floss. Diese Anker waren mit langen Ankerleinen 
an einem Rundholz, einem Baumstamm, auf dem Floss befestigt. In starken Krümmungen des 
Flusses wurden diese Anker geworfen und das Fahrzeug zog sich durch die Strömung um die 
Kurve in die neue Fahrtrichtung. 

Mit der Erwähnung der Rudermannschaften und der Ankerknechte kommen wir zu einem weite
ren Phänomen der Höllanderflosse, den Besatzungen. (fig. 16.1. und fig. 16.2.). Hierzu berichtet 
wieder der schon zitierte Koblenzer Pfarrer Lang: In der Mitte des Flosses befinden sich 10 bis 
13 geräumige Hütten, von Brettern zusammengefügt (fig. 16.3.). In diesen mittelmässigen Dorf, 
wie er es nennt, wohnten 400 bis 500 Ruderknechte und Arbeiter (9). Diese Besatzungsstärke 
wird heute oft angezweifelt, aber sie dürfte schon in etwa der Wirklichkeit entsprochen haben. 
Man muss bedenken, dass allein jedes Ruder von bis 9 Mann bedient wurde und dass es hier
von auf dem Floss ungefähr 30 Stück gab. So waren allein zu deren Bedienung 200 bis 250 Per
sonen notwendig. Auch in den Ankernachen wurde ei ne grosse Anzahl von Personen benötigt, 
die die kleinen Booten ruderten und die schweren Anker bewegten. Mit den zahlreichen andere 
Aufgaben, die ich in der Kürze hier nicht alle beschreiben kann, kamen dann die genannten Be
satzungsstärken zustande. 

Ich will diese Zahlen noch einmal verdeutlichen, indem ich auf die Verproviantierung der Flösse 
eingehe. Der Sohn eines Flossherren, der in seiner Jugend die grossen Holländerflosse erlebt 
hatte, schreibt dazu in seinen Memoiren: " Der Bäcker zu Linz wurde aufgefordert, für die ganze 
Reise das Brot in die Magazine des Flosses einzuliefern, dem Bierbrauer in Köln wurde die Zahl 
der Biertonnen gemeldet, die er voll in Bereitschaft zu halten hätte .. .. . Das Schlachtvieh wurde 
eingekauft, dürre Gemüse als Erbsten, Linsen und Bohnen angeschafft" (10). Und ein Frankfur
ter Historiker schreibt dazu genauer, dass als Proviant eines Rheinflösses "40.000 bis 50.000 
Pfund Brot, 12.000 bis 20.000 Pfund Fleisch, 800 bis 1.000 Pfund gesalzenes Fleisch, 6.000 bis 
8.000 Pfund trockenes Gemüse, 10.000 bis 15.000 Pfund Käse, 10.000 bis 15.000 Pfund Butter 
sowie 600 Ohm Bier" - ein Ohm entspricht 160 Liter, also 9.600 Liter Bier - mitgeführt wurden 
(11) . Diese Angaben unterstreichen noch einmal deutlich die Dimensionen eines Holländer
floss es. 

Fig. 16.2. Besatzungsmitglieder eines rheinflosses um 1920. Zu dieser Zeit wurden die Flösse 
geschleppt und die Besatzungen waren schon recht klein. Foto Archiv Deutsches 
Schiffahrtmuseum. 
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Fig. 16.3. Flösser in der Flosshülte, urn 1900. 

Wenn es bei Hauff heisst: "Sie flössen bis weit nach Holland, und am Meer kennt man die 
Schwarzwälder" und "ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie urn schweres 
Geld an die Mynheers, welche Schiffe daraus bauen", so ist dies der Hinweis darauf, dass der 
Endpunkt des Rheinflösserei, sofern das Holz nicht schon in den Städten entlang des Stroms, 
in Mannheim, Mainz, Koblenz, Köln oder am Niederrhein verkauft worden war, Dordrecht war. 
Hier kamen die ungeheuren Holzmassen aus Schwarz- und Frankenwald zur Versteigerung und 
brachten den Verkäufern das schon genannte "schwere Geld". Bis zu zwei Jahren konnte der 
Verkauf des gesamten Holzes eines einzigen Flosses dauern, wenn man auf einen vollen Markt 
trafo So halten die grossen Flossholzhändler auch in und urn Dordrecht feste Wohnsitze. 

Überhaupt konnten nur kapitalkräftige Unternehmer in diesem Geschäft tätig sein. Dies waren 
neben deutschen Kaufleuten auch niederländische. Erwähnt sei nur der Niederländer Johann 
von der Wall, der zu einer Zeit, in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts, als grösster Holzhändler 
auf dem Rhein galt, und der im Schwarzwald stark engagiert war (12). 

Dieses niederländische Engagement auf den deutschen Holzmärkten und das deutsche Interes
se an den niederländischen Holzmärkten stand in engem Verbindung mit dem Aufstieg der Nie
derlande bzw. der vereinigten Provinzien im 17. und 18.Jahrhundert zur führenden europäischen 
Handelsmarkt. Das rasche Wachstum der Städte verlangte Bauholz für die Häuser, in Amster
dam darüber hinaus grosse Mengen Holz für die Pfahlgründungen. Die zahlreichen Wasserbau
ten benötigten ebenso das resistente Eichenholz wie der Mühlen- und Schiffbau. 

Indem ich dies erwähne, komme ich zu der Frage, die sich vielleicht mancher schon gestellt hat: 
Wieso auf einer schiffsarchäologischen Tagung ein Vortrag über die Flösserei auf dem Rhein. 
Flösse als solche haben sich sicherlich nicht er halten und können nicht ausgegraben werden, 
da sie an den Ziel orten sofort auseinandergebunden wurden, und das Holz dann stammweise 
verkauft wurde. Auch die Tatsache, dass vielleicht die eiserne Rudergabel eines Flosses ausge
graben werden kann, oder dass verbautes Flossholz noch an Bohrungen, die durch die Bindun
gen der Hölzer untereinenander vorgenommen wurde, als solches identifiziert werden kann , 
rechtfertigt dies nach meiner Meinung noch nicht. Ich denke, dass es dafür eine bessere Recht
fertigung gibt. 

Zumindest ein grosser Teil der deutschsprachigen Flössereiliteratur erweckt den Eindruk, als ob 
die Holzversorgung der Niederlande spätestens seit dem 17.Jahrhundert fast ausschliesslich 
von der Flossholzzufuhr aus Deutschland abhängig gewesen sei. Jaap Buis hat in seiner Arbeit 
"Historia forestis - Nederlandse bosgeschiedenis" darauf hingewiesen, dass der weitaus 
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grösste Teil des niederländischen Holzbedarfs aus Skandinavien und dem östlichen Europa ge
deckt wurde, und der rheinische Flossholzhandel nur einen vergleichweise geringen Anteil hatte. 
Er macht aber nur summarische Angaben. 

Nähere Untersuchungen in dieser Richtung hat der Arnheimer Leendert van Proeije angestellt , 
indem er die Zollisten von 12 Zollstationen an den Ufern der grossen Flüsse in den ehemaligen 
provinzien Gelderland, Utrecht und Holland systematisch für die Zeit ven ca. 1650 bis zum 
Ende des 18.Jahrhunderts ausgewertet hat. Ich kann diese Ergebnisse nur kurz referieren. Van 
Prooije kann nachweissen, dass ein Aufschwung des rheinischen Flossholzhandels nach den 
Niederlanden in der 2.Hälfte des 17.Jahthunderts zusammenfällt mit kriegerischen Auseinander
setzungen in Skandinavien. Andererseits kommt , als die Niederlande von den Bischöfen von 
Münster und Köln überfallen werden, nur ein einziges Floss auf den niederländische Markt. An
dere pelitische Ereignisse wie der Skandinavische Krieg oder der Pfälzische Krieg mit der zeit
weisen Besetzung rhein ischer Gebiete machen sich in einem starken Anstieg bzw. einem 
vollständigen Rückgang deutscher Flossholzlieferungen bemerkbar (14). 

Ich denke, dass ei ne weitere verstärkte Auswertung von Zollisten in dieser Richtung durch die 
Historiker und die Heranziehung dieser Ergebnisse durch die Archäolegen bei der Auswertung 
von Schiffsfunden und von Hafenbaulichtkeiten sicher sehr nützlich sein können. Die Konjunk
turkurven können Anhaltspunkte beispielweise geben bei der dendrochronologischen Bestim
mung von Hölzern. 

Andererseitz können auch die Archäelegen mit der Auswertungen von Holzfunden weiteres Ma
terial für die Holzhandelsbeziehungen liefern. Möglicherweise können mit ihrer Hilfe und mit ih
rem Fundmaterial die Richtigkeit dieser Konjunkturkurven überprüf! werden. 
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17. Runderhuiden uit zee 

N.G. Stikker 

In de zomer van 1987 is begonnen aan de opgraving van een scheepswrak, gelegen in de Noord
zee, ongeveer een mijl ten westen van Texel , in de aanloop van het Molengat. Het gaat om een 
scheepswrak dat vooral zeer interessant is omdat het schip geladen is met halffabrikaten. De 
lading bestaat uit staven smeedijzer, blokken lood, rollen tin en een grote partij runderhuiden . 

Aan de hand van stempels, die op de rollen tin gevonden werden, kon het schip gedateerd wor
den als afkomstig uit de zeventiende eeuw. In het kader van een stage bij de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders, als voorbereiding voor een te schrijven scriptie voor het Instituut voor Pré· 
en Protohistorie te Amsterdam ben ik in de gelegenheid geweest enig onderzoek aan de runder
huiden te doen. Dit onderzoek heeft plaats gevonden bij de afdeling Scheepsarcheologie te Ke
telhaven , waar ook de huiden opgeslagen zijn . 

In dit voorlopige verslag zal ik in het kort ingaan op de vondstomstandigheden , het geslacht en 
de leeftijd van de dieren, bijzonderheden die op de huiden werden aangetroffen en de vermoede
lijke slachtwijze die is toegepast. Veel van de hier verzamelde informatie is afkomstig van W.B. 
van Herwijnen, te Waalwijk. De vondstomstandigheden hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
de planning van het onderzoek. De huiden waren geladen op de lading ijzer. Dit had tot gevolg 
dat de huiden in de loop der eeuwen volledig verzadigd raakten met ijzeroxide. Hierdoor bleek 
de onderkant van de partij huiden volkomen te zijn verkit. Het van elkaar losmaken van de huiden 
was dan ook een zeer tijdrovende bezigheid. De makkelijkste en snelste methode was nog de 
huiden los te maken met behulp van hamer, beitel en koevoet. De beschadigingen bleken mee 
te vallen en zich voornamelijk in het midden van de huidfragmenten te bevinden. Hierdoor was 
het mogelijk in vrijwel alle gevallen de omtrek van de fragmenten , zoals ze uit het water zijn geko
men , vast te stellen. De mate, waarin de randen nog de originele sn ijsporen hebben, is in grote 
mate bepaald door de wijze, waarop de huiden tot pakketten gevouwen zijn geweest. 

Dit is als volgt gebeurd: Twee huiden worden naast elkaar gelegd met de vleeszijde naar onderen 
en de nerfzijde naar boven gekeerd. Vervolgens wordt van de ene huid de linker- en van de ande
re huid de rechterflank naar binnen gevouwen. De vouwlijn loopt hierbij evenwijdig aan de rug
gestreng. Dan worden de huiden op elkaar gelegd, waarbij de ingeslagen gedeeltes op elkaar 
komen te liggen en zich tussen de beide huiden bevinden. Hierbij valt op dat er nergens een 
vleeszijde direct op een nerfzijde ligt. Eventuele achtergebleven vleesresten zouden anders een 
afdruk in de kostbare nerfzijde kunnen achterlaten . Vervolgens worden de twee koppen gezame
lijk naar binnen gevouwen en indien het om grote dieren gaat, tevens de staartzijdes. Hierna wor
den de twee huiden nog een keer dubbel gevouwen, waarbij de vouwlijn zich haaks op de rug
gestrengen bevindt (fig. 17.1 .). 

Er is nu een min of meer rechthoekig bundeltje ontstaan , dat echter aan een zijde, daar waar 
zich de ingevouwen flanken bevinden, dikker is. 
Door nu bij het volgende bundeltje de andere flank van elke huid in te vouwen kan een bundeltje 
geconstrueerd worden met de dikke zijde aan de andere kant. Bij het opstapelen worden de bun
deltjes naast elkaar gelegd, waarbij de dunne zijden elkaar overlappen. Hierdoor ontstaat een 
stapel die overal ongeveer dezelfde dikte heeft. 

Een dergelijke stapel bevatte uiteindelijk circa 75 bundels ofwel 150 huiden. Dan werd de stapel 
verpakt in een gevlochten mat of zak. Hierdoor kon het pakket op zijn kant in het ruim geladen 
worden. De huiden stonden daarbij verticaal en lagen op de vouw die het laatst in de bundeltjes 
gemaakt was. Op deze manier waren twee pakketten in het schip geladen. Buiten het wrak ligt 
nog een pakket of een deel van een pakket. Aangezien het deels onder het zand ligt is de grootte 
ervan nog niet bekend. Het is mogelijk dat als het om een heel pakket gaat , het minder door 
ijzeroxide verkit is en minder door de stroming afgesleten is. De twee pakketten die in het wrak 
hebben gezeten, zijn namelijk door de stroming voor een groot gedeelte afgesleten. De boven
kanten van de pakketten zijn er compleet af. Doordat de vouwen van de ingevouwen koppen en 
staartdelen er geheel afgesleten zijn, is er een aantal huidfragmenten ontstaan. Kopdelen met 
of zonder voorpoten, rugdelen met voorpoten of met achterpoten en staartdelen. Als het staartge
deelte ingevouwen is, dan heeft de vouwlijn van het kopgedeelte voor de voorpoten gelegen; an-
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ders er achter. Door het afronden van de hoeken hebben de huiden hun eigenaardige vorm ge
kregen (fig. 17.2.). 

Het feit dat de huiden gevouwen zijn en niet opgerold , is zeer opmerkelijk. De vouwen liggen 
dwars door de rug, het duurste gedeelte van de huid. Daar de vouwen bij een volledig afgewerkte 
huid niet meer te verwijderen zijn, moet er hier sprake zijn van een nog niet geheel afgewerkte 
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Fig. 17.1. Vouwwijzen van runderhuiden uit scheepswrak "aanloop Molengat". 
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Fig. 17.2. Diverse vormen van huidfragmenten uit scheepswrak "aanloop Molengat". 
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huid. Het laatste moment bij het looi proces dat de vouwen nog verwijderd kunnen worden, is 
vóór het touwproces. Bij het touwen, het laatste gedeelte van het looiproces, wordt het leer inge
vet en opgerekt. Dit proces is behoorlijk riskant, er ontstaan gemakkelijk gaten in de huid. Het 
touwen heeft altijd een aparte plaats binnen het looiproces gehad . Het werd ook in aparte ruim
tes uitgevoerd. Er is zelfs een naam voor ongetouwd leer, het heet crustieer. Het is dus niet zo 
verwonderlijk dat er ongetouwd leer werd verstuurd . De kwaliteit van het leer kan dan in grote 
mate door de koper zelf bepaald worden. 

Ongeveer een derde deel van één pakket is onderzocht. Dit komt neer op circa 50 dieren. Schijn
baar willekeurig kwamen er stiere- of ossehuiden voor in het overwegend uit koeiehuiden be
staande deel. Of het om stieren of ossen of beide gaat is nog niet duidelijk. Mogelijk valt dit af 
te leiden uit het dikteverloop van de betreffende huiden. Hieruit kan tevens en eenvoudiger een 
onderscheid gemaakt worden tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. In een groot aantal geval
len konden op de huiden de tepels nog teruggevonden worden. Aan de hand van de tepelgrootte 
kon de leeftijd van de koeien geschat worden. Deze varieerde van circa anderhalf tot circa vijf 
jaar. Het gaat om volwassen vee van een klein type. De schofthoogte bedraagt ongeveer 130 
cm voor de koeien. De stieren zullen iets groter zijn geweest. 

Door de fijnere nerf zijn koeiehuiden gewoonlijk meer waard dan stiere- of ossehuiden. De hui
den van jonge dieren zijn weer meer waard dan die van de oudere dieren. Dat de pakketten toch 
zo'n wijde variatie vertonen in geslacht en leeftijd, duidt er mogelijk op dat de huiden zijn ver
kocht volgens een systeem dat "teIIe quelle" wordt genoemd. Hierbij wordt een gemiddelde prijs 
berekend voor een gevarieerde partij. De koper neemt dan de minder waardevolle huiden op de 
koop toe. 

Gezien de enorme hoeveelheid huiden valt het te betwijfelen dat alle huiden door één looierij 
zijn aangeleverd. De opkomst van de grote looierijen valt waarschijnlijk later dan de datering van 
dit schip en zelfs voor een grote looierij is deze partij aan de forse kant . Veel waarschijnlijker is 
het te veronderstellen dat de huiden zijn geleverd door een groot aantal kleinere looierijen, mo
gelijk zelfs boerderijen die in de wintermaanden wat bijverdienden met het looien. 

Op diverse huiden zijn tekens aangetroffen. Sommige lijken op telmerken: een streep met een 
aantal dwarsstrepen. Andere lijken op letters en doen denken aan het cyrillische schrift. Als laat
ste valt een groep te onderscheiden van streepjes en punten die gezamenlijk een geruit patroon 
vormen. Als de tekens werden aangetroffen, zaten ze op beide huiden van een bundel en be
hoorden ze tot dezelfde groep. Ze zijn in acht gevallen aangetroffen boven de rechter achterpoot 
en in twee gevallen op de staart (fig. 17.3.). 

De op telmerken gelijkende tekens geven mogelijk een gewicht, hoeveelheid of waarde aan. De 
letterachtige tekens zijn wellicht te verklaren als de handtekening van de looier of als de handte
kening van een looiersknecht. Deze laatste moest soms zijn werk ondertekenen als het erg ris
kant werk was. Indien hij gaten maakte in de huid kon hij daar later nog voor beboet worden. 

In een groot aantal huiden zijn reparaties gevonden. Gaten werden gerepareerd met een stiksel , 
dat sterk doet denken aan het materiaal, waarmee de pakketten verpakt zaten in het schip. Het 
repareren kan gedaan zijn om te voorkomen dat het leer omkrult bij het drogen of dat een gat 
groter wordt bij het opspannen. 

De dieren zijn vermoedelijk geslacht middels de zogenaamde lengtekeelsnede. Hierbij wordt het 
mes recht naar voren in de keel gestoken. Vervolgens worden de beide halsslagaders open ge
sneden. Bij het villen wordt dan de keel in overlangse richting open gesneden. Bij vier huiden 
is dit duidelijk niet gebeurd. Hierbij is de keel dwars doorgesneden. Dit doet denken aan een 
Joodse of Islamitische slachtwijze. Door het geringe voorkomen echter van deze methode bij de 
onderzochte deel van de huiden mogen hieraan vooralsnog geen conclusies worden verbonden. 
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18. Houtgebruik in de scheepsbouw 

Peter Stassen 

In het verleden gebruikte men in hoofdzaak hout voor de bouw van vaartuigen. Het hout is daar
om en door zijn onveranderlijke structuur door de tijd heen een zeer interessant studie-object 
met vele mogelijkheden voor de archeoloog. Een van de bekendste studies, met betrekking tot 
het hout, is de dendrochronologie, een zeer specialistisch vakgebied, dat in dit stuk verder buiten 
beschouwing wordt gelaten. Een tweede onderzoeksmogelijkheid is de studie van de fysische, 
mechanische en chemische eigenschappen van het hout en als derde de houtdeterminatie. De 
determinatie van het hout met haar mogelijkheden en beperkingen zal in dit stuk uitvoerig aan
dacht krijgen . 

De houtdeterminatie is een zeer specialistische toepassing van de houtanatomie, wat door of in 
samenwerking met een houtanatoom gedaan moet worden. pas dan kan men komen tot een ver
antwoorde determinatie en kan men volledig de mogelijkheden benutten. 

Men kan de geschiedenis van de Nederlandse houtdeterminatie in de jaren tachtig van de 17e 
eeuw laten beginnen. In die tijd ontwikkelde Antonie van Leeuwenhoek zijn eerste microscoop 
en begon zijn wetenschappelijke loopbaan, waarin hij ook aandacht besteedde aan de anatomie 
van het hout, meer dan Marcello Malpighi en Nehemiah Grew, de vaders van de plantenanato
mie. Voor de determinatie gebruikte Van Leeuwenhoek een vergroting van 220' tot 300'. Waar
schijnlijk maakte hij alleen droge coupes van het hout, wat vezelscheuring tot gevolg heeft, het
geen uit zijn tekeningen blijkt. Toch is zijn werk van een bewonderenswaardig niveau, zodat hij 
gezien mag worden als mede-oprichter van de plantenanatomie (Baas, 1982). 

De determinaties werden in het verleden verricht door experts die zich oriënteerden op: de kleur, 
de hardheid , de taaiheid , de geur, de smaak en de kracht van het hout. De gradaties van deze 
fysische en mechanische eigenschappen waren voor een zeer beperkte groep mensen herken
baar en niet erg betrouwbaar wanneer men een afwijkende soort moest determineren. Door de 
invoering van de determinatiesleutels kon men met aanzienlijk grotere zekerheid de hout
geslachten en -soorten van elkaar onderscheiden. Een latere ontwikkeling van de houtdetermi
natie is het systeem van marginaal geperforeerde ponskaarten van Clark; met dit systeem was 
het mogelijk om via verschillende ingangen tot een determinatie te komen. Na de systematiek 
van het kaartsysteem was de stap naar de computer nog maar klein. Men gebruikt de IDENT 
programma's voor de determinatie van het hout (MilIer, 1980). 

De gebruikersvriendelijkheid van de programma's laat nog te wensen over (Wheeler & Pearson , 
1985). De basis blijft nog steeds het macroscopische en microscopische onderzoek. Onderzoek 
met behulp van een loupe is een stuk minder betrouwbaar dan met de microscoop. Het aantal 
sleutels is aanzienlijk; het probleem is vaak het toepassen van de juiste sleutel op een onbekend 
stukje hout (Gregory, 1980). In het ene gebied zijn specifieke houtsoorten met een kleinere ver
spreiding dan in het andere gebied. Een voorbeeld van een houtgeslacht met een zeer groot ver
spreidingsgebied is de eik (Quercus spp.). Dit geslacht omvat 300 à 400 soorten, waarvan het 
grootste gedeelte nog niet in de determinatiesleutels is opgenomen, dat komt vooral door het 
identiek zijn van de soorten; dit heeft tot gevolg dat men zeer voorzichtig moet zijn met uitspra
ken. Voor onze regio is het bij voorbeeld niet mogelijk om op houtanatomische kenmerken het 
onderscheid te maken tussen de zomereik (Quercus robur) (fig. 18.1.) en de wintereik (Quercus 
petraea). Het is echter wel mogelijk de eik subgenus te determineren, zodat men nauwkeuriger 
het oorsprongsgebied kan traceren. 

Wanneer men de houtmonsters van een schip gedetermineerd heeft, kan men aan de hand van 
het verspreidingsgebied van de houtsoort ten tijde van de bouw van het vaartuig de bouwplaats 
of importregio van het gebruikte hout traceren . Het grootste gedeelte van het hout dat voor de 
bouw gebruikt werd, zal aan de volgende criteria moeten voldoen: het moet voorradig zijn of op 
simpele - niet 'kostbare' - wijze aangevoerd kunnen worden, met name via de waterwegen. Dit 
geldt niet voor specifieke onderdelen, die een houtsoort vereisen met bijzondere eigenschappen 
of onderdelen met een religieus karakter. Kleine gebruiksvaartuigen die een intraregionale func
tie hadden, zullen alleen zijn opgebouwd uit houtsoorten uit de directe omgeving. Deze hout
soorten kunnen van een mindere kwaliteit zijn . Dit heeft een direct gevolg voor de archeoloog; 
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Fig. 18.1. Houtanatomisch beeld van de zomereik (Quercus Robur). 

hij kan in een gebied vaartuigen vinden, gebouwd van een voor de scheepsbouw niet represen
tatieve houtsoort, die de tand des tijds wel heeft doorstaan. De Nydam schepen zijn daarvan een 
voorbeeld. Twee schepen, opgebouwd uit naaldhout, zijn beide vergaan, terwijl het bekendste 
schip, opgebouwd uit eikehout, bewaard is gebleven. Daarom is de duurzaamheid van het hout 
een zeer belangrijke factor voor het archeologisch onderzoek (Boerhave Beekman, 1949). 

Aan de hand van enige voorbeelden worden de mogelijkheden van de houtdeterminatie en de 
bovengenoemde stellingen verder toegelicht . Helaas zijn goede, uitgebreide houtdeterminatie
onderzoeken vrij zeldzaam in de scheepsarcheologie. Hierdoor is de keuze van de voorbeelden 
al beperkt. 

In Egypte, dat van nature arm aan hout was, werd het Khufu schip gevonden; het schip werd 
opgegraven uit de graftombe van Cheops en is een weerspiegeling van het kunnen van de Egyp
tische scheepsbouwers ten tijde van de vierde dynastie van de pyramidebouwers. Van het hout 
kunnen we een aantal dingen leren. In de eerste plaats dat het grootste gedeelte van het hout 
is aangevoerd uit Noord-Syrië. In de tweede plaats dat de bouwer, ondanks dat het varen niet 
op de eerste plaats stond, een houtsoort heeft uitgekozen die uitstekend geschikt is voor de 
scheepsbouw. Ten slotte dat de onderzoeker aan de hand van de fysische eigenschappen van 
het gebruikte hout het niet praktische karakter kon aantonen. Voor 95% is het schip opgebouwd 
uit ceder, de rest uit hoofdzakelijk nogal harde tropische Noord-Afrikaanse houtsoorten . De grote 
hoeveelheid Cedrus libani is te verklaren doordat deze houtsoort te verkrijgen is in grotere leng
tes, de boom zelf kan een lengte krijgen van maximaal 36 m, met een diameter van 2,4 m. Boven
dien is het zeer bestendig tegen paalworm. Opmerkelijk is het gebruik van Ostry carpinifolia voor 
de roeiriemen. Deze werden uit één stuk vervaard igd en hadden een lengte van 7 m. Wanneer 
men het gewicht berekent met het huidig bekend zijnde gemiddelde volumegewicht, dit is een 
aangepaste soortelijk gewichtsmaat, komt men op een gewicht van 57 kilo per roeiriem. Een der-
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gelijke zware roeiriem kan niet praktisch zijn en zal voornamelijk een symbolische funct ie heb
ben gehad (Lipke, 1984). 

Het Phoenicische wrak dat gevonden werd aan de westzijde van Sicilië ten noorden van Marsa
Ia, gedateerd 3e eeuw na Chr. , leverde een rijkdom op aan houtsoorten die redelijk verschilde 
van het hout dat bij het Egyptische schip werd aangetroffen (Frost, 1974). Hier heeft men voor 
het lichtere houtwerk hoofdzakelijk soorten gekozen die ten zuiden van de Middellandse Zee 
voorkomen, terwijl het hout dat men voor de bouw van het schip gebruikte hoofdzakelijk voor
komt ten noorden van de Middellandse Zee. Het lichtere houtwerk omvat ook hout dat men ge
bruikte voor allerlei gereedschap. De houtsoorten kunnen hier als gids dienen voor het traceren 
van de bouwplaats van het schip, gebruikersgroep en haar connecties. De leggers van het schip 
waren van Acer, ofwel Esdoorn, de rest van de spanten van Quercus en de huid van een pijn
boomsoort, Pinus sylvestris of nigra. Deze twee zijn niet van elkaar te onderscheiden. De kleine
re fragmenten losliggend hout bestonden hoofdzakelijk uit Cedrus en Pistacia species. Verder 
vond men beukehout , eikehout en esdoorn dat weer bij het schip zelf hoorde. Men identificeerde 
het eikehout dat gebruikt werd voor de spanten als Quercus robur en de rest als Quercus cerris. 
Deze laatste soort vindt men in Midden en Zuid Europa en verder in Klein-Azië. Deze voorbeel
den hebben betrekking op het houtgebruik in de Middellandse Zee regio. Men moet zich er van 
bewust zijn dat de in dit gebied voorhanden zijnde geschikte houtsoorten en de Middellandse 
Zee als vegetatie-barrière het mogelijk maken om wat gemakkelijker conclusies te trekken, om
trent de bouwlocatie en het aangevoerde bouwmateriaal. Toch is het ook mogelijk om in de meer 
noordelijke regio's tot uitspraken te komen wat betreft de herkomst van een schip en aangevoer
de materialen. 

Op het eilandje Als in Zuid Denemarken, werd de 10 m lange Hjortspringboot gevonden; deze 
boot dateert uit het begin van de derde eeuw voor Chr. In dit geval heeft de bouwer een houtsoort 
gekozen die uitstekend drijft en goed te splijten is, maar in de laagste duurzaamheidsklasse zit. 
De huidplanken, inclusief de kielplank, zijn van een lindehoutsoort, oftewel Tilia species (Van der 
Heide, 1974); deze Europese soorten zijn inheems in Oost-Europa en Zuid-Europa. Bijzonder in 
dit geval is het gebruik van linde; heeft men het hout van elders aangevoerd of groeide linde 
in die periode meer westelijk? De huidplanken werden door hazelaartakken bijeen gehouden. 
Deze kleine boom van maximaal 7 m komt vrij algemeen voor in Europa, van Noorwegen tot Sici
lië en heeft zijn groeigebied tot in Klein-Azië. Gezien de rest van het vondstcomplex in het veen, 
is duidelijk dat in dit geval ook religieuze motieven een rol gespeeld kunnen hebben . Linden kun
nen zeer oud worden en speelden in het verleden vaak daarom een belangrijke rol bij rituelen. 

In België, te Brugge, werd in 1899 een vaartuig opgegraven uit de Romeinse periode. Dit schip 
werd in de tachtiger jaren opnieuw bestudeerd. Ook hier wordt wel de houtdeterminatie gegeven, 
maar wordt ze niet bij de analyse betrokken. Het schip werd ca. 80 jaar na Chr. gedateerd . Voor 
de bouw van dit schip heeft men puur voor loofhoutsoorten gekozen. Het schip was opgebouwd 
uit hoofdzakelijk Quercus species. Men kon alleen de stuurriem niet met zekerheid als eiken de
termineren . Opmerkelijk is verder dat men zelfs voor de mast eikehout heeft gebruikt. Voor de 
houten pennen had men berkehout gebruikt (Marsden, 1976). Evenals het eikehout komt de berk 
door heel Europa voor. Waarom heeft men zo selectief gekozen voor loofhoutsoorten? Met name 
voor de mast en pennen is het rechtgegroeide naaldhout veel geschikter. De keuze om berke
hout te kiezen , een houtsoort die in de laagste duurzaamheidsklasse valt, is derhalve opvallend. 

De Romeinse platbodem gevonden bij Druten was opgebouwd uit voornamelijk eikehout (Leh
mann, 1978), waarbij de verantwoordelijke houtanatomen het onderscheid maakten tussen 
zomer- en wintereik. Deze twee soorten zijn slechts met 40% zekerheid van elkaar te scheiden 
(Grosser, 1979), zodat men in een dergelijk geval beter tot het subgenus niveau Quercus Quer
cus kan determineren wat wel wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Verder gebruikte men 
voor de beplanking een Alnus species, oftewel elzehout. Weer vinden we hier voornamelij k loof
houtsoorten. Elzehout zit in de laagste duurzaamheidsklasse; het heeft tevens een lage hard
heidsfactor zowel kops als overlangs. Wel heeft het een uitstekend drijfvermogen. Of het drijfver
mogen van fundamenteel belang is valt te bezien. Het is aannemelijk dat het met name voor 
vroege primitieve vaartu igen belangrijk was ; om zowel vervoerstechnische als om gevoelsmatige 
redenen. 
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Bij de Zwammerdamschepen, daterend uit de tweede helft van de tweede eeuw na Chr., heeft 
de onderzoeker gebruik gemaakt van onder andere de natuurlijke verspreiding van de houtsoort 
om de bouwplaats te kunnen localiseren (De Weerd, 1987). Naast het overheersende eikehout 
is ook een naaldhoutsaart gebruikt met de handelsnaam dennen, ofwel Abies alba. Opmerkelijk 
is dat dennen afkomstig is van de zilverspar. Dit laatste geeft goed de mogelijke verwarring bin
nen het taalgebruik weer. Abies alba species is inheems in Midden en Zuid Europa. Het dennen 
kan een indicatie zijn voor een meer zuidelijke herkomst. Wel moet men goed het onderscheid 
blijven maken tussen hout, gebruikt in direct verband van een schip en het hout, dat gebruikt 
wordt voor de afwerking of aanpassing aan een bepaalde omstandigheid. Om een voorbeeld te 
geven, wanneer men andere ladingen gaat vervoeren, zal dit aanpassing aan het vaartuig verei
sen. Deze worden in een later stadium soms op een andere plaats aangebracht, wat een verte
kend beeld zou kunnen geven. Ditzelfde geldt ook voor vervangingsgevoelige onderdelen van 
een schip. Deze twee laatste kunnen juist een beeld geven van de vaarroutes en connecties. 

Het is duidelijk dat een scheepsbouwer in verschillende gebieden specifieke houtsoorten uitkiest 
voor de bouw van zijn vaartuig . Elk gebied heeft zijn eigen houtsoorten (fig. 18.2.) en, afhankelijk 
van de kennis, traditie en doel, kiest men zijn houtsoort. Onderzoekt men latere periodes, dan 
komt er met het gecompliceerder worden van de maatschappij nog een extra element bij. De 
import van houtsoorten enerzijds om het gebrek aan hout op te lossen, anderzijds om nieuwe 
houtsoorten met fysisch betere eigenschappen toe te kunnen passen . Deze houtsoorten kunnen 
ons helpen bij het traceren van connecties. 

WEkELDXAMT VAN N G~OE I I'tAAntN 01:R MEur GtBRUIKH HOUTSOOR~'N 

Fig. 18.2. Wereldkaart van de groei plaatsen van de meest gebruikte houtsoorten. Overgeno
men uit: "Bouwstoffen", door L.P. van Amstel, Leiden 1973. 
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Een voorbeeld hiervan is het sandelhout (Gaastra, 1982), Santalum album van het Sandelhoutei
land, oftewel Soemba in Indonesië. Dit was een handelshoutsoort die door de VOC werd inge
voerd en waar zeer precies de herkomst en handelsroute van bekend zijn. Ook aanpassingen 
aan het schip of reparaties uitgevoerd op een andere locatie dan de oorspronkelijke bouwplaats, 
kunnen een connectie weergeven. Hier denk ik bijvoorbeeld aan de Amerikaanse houtsoorten , 
waaronder ook weer vele eike- en grenesoorten. Het is echter wel duidelijk dat voor de Noord
Europese regio het eikehout de hoofdrol speelde. Dit moet echter niet tot gevolg hebben dat men 
te gemakkelijk scheepshout als eiken determineert. Er zijn vele soorten eiken; toch kan er binnen 
het grote eikegeslacht op subgenus niveau en soms zelfs tot soort niveau gedetermineerd wor
den, in grote en kleine groepen met eigen specifieke groeiregio's. Men moet daarom na globaal 
macroscopisch onderzoek steekproefsgewijs microscopisch determineren tot een bepaalde sub
genische groep en zo mogelijk tot een soortgroep. Die groepen worden gedefinieerd door micro
scopische determinatie, fysische eigenschappen, uiterlijk en geografisch voorkomen. Wel is het 
logischerwijze van fundamenteel belang dat men in het spoor van het hout ook het voorkomen 
en verspreidingsgebied van de soort in de tijd plaatst. Wanneer men het hout als grondstof en 
bouwmateriaal maximaal benut, vormt dit een bijzonder belangrijk onderdeel van een onder
zoek. 
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19. A comparison of the application of a three dimensional survey system 
on three underwater archaeological sites 

Jonathan Adams and Nick Rule 

Introduction 

In land archaeology the primary methods of survey both in terms of procedure and accuracy are 
optical ie. theodolites and levels. Tape measures, rules, drawing grids and plumb bobs etc. , while 
important are secondary, operating at a lower order of accuracy within the accurate grid system 
provided by the theodolite. Underwater it is usually the tape measure that becomes the primary 
instrument of survey consequently reducing the potential accuracy. Sophisticated and accurate 
methods such as ultrasonic range meters are available but logistics and expense usualy ru Ie 
them out. This is not necessarily a bad thing as accuracy for accuracy's sake will not in itself 
improve excavation technique or the excavator's perception. An analogous situation on land 
might be pot sherds that are merely noted as coming from a particular level within a certain area. 
The crucial point in this case is that the parameters are set by the archaeologist. Very often th is 
control is lacking underwater for unless conditions are particularly favourable the parameters set 
themselves. As conditions vary widely even on the same site from hour to hour the accuracy of 
survey is liable to be similarly variabie. Under such conditions the order of accuracy can barely 
be estimated let alone controlled. 

This paper outlines the development and use of a method of three dimensional survey that was 
developed by one of the authors (N.A.) in response to these problems as they were encountered 
in the excavation of the 'Mary Rose', Henry the VIII's proto-warship that capsized in the Solent 
in 1545. She is the subject of an ongoing programme of research, the underwater phase of which 
ended with her salvage in 1982. Since then the method has been used on a number of other 
underwater sites. This paper seeks to demonstrate its adaptability and utility by comparing its 
installation and use on the 'Mary Rose' with that of two other underwater sites distinctly different 
in character: a clear water site: 'Sea Venture' in Bermuda and a turbid water site: the 'Amster
dam', Hastings, England. A more comprehensive discussion of the development, installation and 
use of the techniques on the Mary Rose site is contained in the Mary Rose Trust Research report: 
(Ru Ie, 1987; in press). 

The sites 

A. Mary Rose 
The preserved huil structure of the Mary Rose lay almost entirely below sea bed level in 12 me
tres of water, a mile offshore. The site covered an area of approximately 45 x 25 m. The logistic 
difficulties were compounded by strong tides and low visibility. 

B. Sea Venture 
Lost off Bermuda after a hurricane in 1609. Approximately 15% of the huil survives as an integral 
unit and is preserved in the coral sand layers at the bottom of a weil protected gully in the reef. 
The depth of water is 9 mand working conditions are excellent. 

c. Amsterdam 
The Amsterdam, a '150 foot' VOC East Indiaman, lies in the surf zone off Bulverhythe near 
Hastings where she was beached after a storm in 1749. The site is in an old river bed and she 
quickly sunk into the silts to a depth of more than 8 m. She is weil preserved up 10 the level of 
the upper gun deck on the port side. Apart from a brief weather window in June/July the working 
conditions can be very difficult. 

Background 

In spite of the demanding conditions on the Mary Rose site the archaeological standards aimed 
for were high and the steps taken to achieve them can be broadly related to two basic aspects 
of excavation. Firstly: the physical dissection of the deposit. It was realised that as a general rule 
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the standard ol excavation decreases proportiona[[y to the increase in dillicu[ty experienced in 
using the necessary equipment. Therelore great emphasis was p[aced on providing ease ol ac
cess, a stab[e support grid and the design and labrication ol light manoeuvreab[e too[s. The se
cond aspect, lo[[owing on lrom contro[[ed excavation ol the ship and its contents, is accurate re
cording. 

The principa[ technique lormer[y used on the 'Mary Rose' lor three dimensiona[ recording ol ar
telacts both inboard and outboard was simp[y 'trilateration' in order to obtain plan position , with 
the use ol a p[umb [ine to obtain depth be[ow datum. Although in universa[ use the accuracy ol 
this method is dillicult to quantily. lts inherent problems will be lamiliar to those who have used 
it underwater. At least two measurements lrom lixed datums are required (prelerab[y three to give 
a triang[e ol error) . Each measurement must be taken in conjunction with a p[umb-line to ensure 
a reasonab[y accurate horizontal distance. The p[umb [ine is then read (il ca[ibrated) or measured 
to obtain the depth ol the object be[ow datum. Un[ess the tapes are horizonta[ both plan position 
and particu[ar[y the depth will be wrong. [n the Mary Rose situation, taking these measurements 
demanded a lair level ol co-ordination and contro[ lor un[ess the object being surveyed happe
ned to Iie be[ow convenient support much ol the operation was carried out virtua[[y in mid water. 
More seriously, as the depth ol the excavation increased it became impossib[e to see il the p[umb 
line was direct[y above the object. Factors such as other divers working in the vicinity, current 
and seaweed lurther reduced the Iike[yhood ol a satislactory resu[t. One alternative was to sur
vey as much as possib[e direct[y to the ship. A lind recorded in terms ol distance lrom various 
signilicant points on the huil is not on[y related directly to the ship but lixed as accurate[y as with 
any other method (assuming the huil structure is comprehensive[y surveyed). The problem was 
that many linds [ay too lar Irom such convenient points. As lar as possible supervisors organized 
their schedu[e so that survey work wou[d co-incide with the best conditions but by 1980 the depth 
ol the excavation over much ol the site had exceeded the limit ol visibility. There is a[so a limit 
to the amount ol survey the excavator can [eave to the specialist belore grinding to a halt. The 
resu[t was that the survey ol a signilicant proportion ol materia[ was becoming increasing[y dilli
cult, time consuming and unre[iab[e at the same time as the archaeo[ogist was becoming increa
sing[y sensitive. Just as the requirements ol contro[[ed excavation demanded 'user Iriend[y' 
equipment so the requirement ol accurate survey demanded a new technique. 

Long belore this point was reached we had tried various means ol improving on the basic me
thod. Fig. 19.1. shows scallo[d clips adapted to hold a ca[ibrated steel dowel. The clip was positio
ned on the scallo[d grid with the rod projecting down to the bottom ol the trench. A tape attached 
at the bottom cou[d be used lor tri[ateration in the normal way but without the need lor a plumb
line as the vertica[ depth was simp[y read 011 the rod. As the trench deepened additiona[ sections 
cou[d be added as necessary. The method was destined lor redundancy lor various reasons. As 
soon as the bottom ol the trench ceased to be virtually I[at, it again became necessary to plumb 
the depth ol an object, (albeit Irom a [ower height). A[so the method had been deve[oped in the 
context ol the excavation strategy up to 1978 when distinct trenches were dug outboard ol the 
ship in specilic areas to answer to certain questions and assess huil integrity. When excavation 
moved inboard and became more 'open area' in character the method became abso[ete. Even 
had it not been overtaken byevents the overriding problem was the instability ol the datums. An 
extensive scaffo[d grid or large concrete blocks seem so[id enough when laid but within days 
they will have moved. This movement may be so gradua[ that it might not be noticed unti[ large 
numbers ol survey measurements have been taken. Scaffo[d po[es hammered into the sea bed, 
a[though stab[e, could not be p[aced near enough to the ship to be ol use due the risk ol dama
ging archaeo[ogical materia[ in the scour pits either side ol the huil. The answer was to pi ace 
the datums in the thing that moved least; the ship itsell. As survey re[ates directly to the ship 
or its contents th is is a [ogica[ thing to do on any site where there is preservation ol robust structu
re. (After 1979 the grid system constructed above and in the 'Mary Rose' huil ceased to have 
any lunetion in survey and was lor diver support and navigation). 

[n considering other methods that cou[d have been used, most that were avai[ab[e to us at the 
time were either too labour intensive or inapplicab[e in the turbid waters ol the So[ent. An excepti
on was the Partridge Rangemeter. An accoustic device ol great accuracy, it did with sound what 
we were a[ready doing with tape measures but was more accurate over long distances. [t was 
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Fig . 19.1. Survey from vertical steel rods compared to conventional trilateration with a plumb 
line (dotted line). 

used on three occasions: in 1975 and 1979, in conjunction with conventional tape trileration, to 
produce a plan survey ol primary datum points on the structure near sea bed level. These were 
then related to the National Grid (Kei land, 1976; Rule, 1982). In 1982 it was also used to monitor 
the docking phase ol the huil recovery operation (Ru Ie, 1982). However, it was no more accurate 
than a tape measure when used over distances ol 3 or 4 mand lor varia us other reasons it was 
not at that time applicable lor th ree dimensional survey within the close conlines ol the huil. So
me experimental work was done with photogrammetry ((Ruie, 1982) and several photo-mosaics 
were made but these were limited to small areas due to visibility and the th ree dimensionality 
ol the structure. Heavy reliance was placed on still photography and video recording but the tape 
measure remained the primary means of recording distances and dimensions. 

From 1979 onwards between ten and twenty divers were required to be in the water at any one 
time. For many ol them survey was an integral part of their work. What was needed was a simple 
and accurate solo method ol recording the three dimensional position ol an object or point that 
was not expensive in bottom time or equipmment. 

A method that lulfilled these criteria had been developed in Norway in 1967. It involved direct 
measurements lrom th ree previously established datum points to the object (Anderson, 1969; 
Karlsen, 1985). This could have been adapted lor our use but most of us were unaware of its 
existence. More than 12 years later an example of parallel evolution occurred. Direct measure
ments were widely lelt to be the answer lor the 'Mary Rose' situation il a way could be lound 
to calculate the position thus measured. 
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One of the authors (N.R.) then a student at Cambridge University and one of the projects' staff 
divers at the time, decided to persue the matter further. Af ter discussing the problem with various 
people he defined a geometrie procedure for ascertaining the three dimensional position of an 
object in relation to fixed datum points using direct measurements. In fact using slightly different 
maths he had reinvented the Norwegian system. The other difference was the addition of a fourth 
measurement by which the accuracy of each survey could be estimated. His next step was to 
write a suite of FORTRAN computer programmes to carry out the necessary calculations. The 
system was duly tested in 1980. 

Archaeologically the requirement was to be able to fix any object or point within the huil to an 
order of accuracy represented by a 10 cm cube. It was not hyper-accuracy that was paramount, 
although the procedure might achieve that, but being able to quantify within certain defined Ii
mits, the accuracy of the results. 

Establishing Datum Points 

A. Mary Rose 
·Use of this method, subsequently christened the 'Direct Survey Method' (DSM) in order to distin
guish it from all other methods then in use, necessitated establishing a new pattern of datums 
throughout the ship so as to provide direct line of site from at least four of them to any point within 
the huil. This was not possible from the existing datum points (6" nails hammered into the tops 
of the deck beams). In view of the way the huil was orientated in the sea bed the new datums 
had to be placed in the sides of the beams on all four faces. Although this meant quadrupling 
the number of datums it would keep subsequent survey measurements short. This had many 
advantages: speed, accuracy, reduced possibility of a tape being snagged between the datum 
and the point being surveyed and reduced likelyhood of two divers needing the same datum at 
the same time. Initially these were also 6" nails but were replaced the following year by plastic 
hooks. These confined the end of the tape within a smaller volume which ever way the tape was 
led. Once placed the 'DSM' datum points were assimilated into the same numbering system that 
had been developed for the trenches and main structural timbers. The unique code for each da
tum was merely the existing deck beam or rider code plus a letter denoting North, South, East 
or West; eg. M70N (Main deckbeam, number 70, North). Not only was it difficult to confuse one 
point for another but the tags were a valuable additional orientation aid in low visibility. The hooks 
were set to a common level with the aid of a simple aqua-level. This is not essential but it allowed 
simple 'trileration' to be used for the primary survey (see below). 

B. Sea Venture 
The same principles were followed in establishing the system on the 'Sea Venture' site in Bermu
da. In this case the wreek lies in a gully in the reef so the datum points were above and around 
the wreek using galvanized steel spikes hammered into the rock. First the spikes were sited at 
a convenient level about 2 m above the wreek, each with line of sight to as many of the others 
as possible. An aqua-level was used to ensure they were at approximately the same level. When 
secured a tightly fitting polystyrene marker was fitted over the spike and adjusted as accurately 
as possible with the aqua-level. In comparison with the 'Mary Rose', because of the small num
ber of primary datums (8) the depth (9 m) and warm clear water, it took one person one morning 
(th ree hours bottom time) to select the locations, position and level the datums and complete 
about half the initial interdistance measurements. 

C. Amsterdam 
During very low spring lides the water level on this site drops sufficiently for the majority of the 
initial work to be done in air. This meant that there was no reason to place our primary datums 
at a common level as they could be levelled from the beach using a surveyors level. The datums 
were therefore sited purelyon the basis of where they would be convenient to survey from: one 
series on the huil of the ship, the other in heavy steel girders placed across the coffer dam for 
the purpose. Those in the ship were simply 6" nails bent to form a hook. (Th is was a retrograde 
step and some needed replacement after only a year). Those in the girders were 'tornado' bolts 
fired into the under side with the charge adjusted to leave about 30 mm of thread proud of the 
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steel. Onto th is was fitted an identity tag and a locknut that secured a rotating hook so designed 
to retain the end of the tape directly under the centre of the bolt regardless of orientation. 

Primary survey 

As with any method of survey the position of the datum points relative to the site and each other 
must be established before they can be used. This entails the measurement of the interdistances 
between the datums. Ideally the distance should be measured from each datum to every other 
datum Iying in direct line of sight. All should be taken at least twice and the more multiple measu
rements taken the better. This is a lengthy procedure on large sites but time apparently squande
red at this stage is retrieved many times over by the speed and accuracy of subsequent survey. 

When sufficient interdistance measurements have been taken the plan position of the datum 
points can be plotted. In the case of the 'Mary Rose' and 'Sea Venture' th is was initially done 
manually. The plan was drawn onto graph paper allowing the three dimensional cartesian co
ordinates for each point to be defined. In the case of the 'Mary Rose' the X and Y co-ordinates 
were related to the Ordnance Survey grid and the Z co-ordinate was a depth below an estimated 
mean sea bed level. In the case of the 'Sea Venture' the grid '0' for all three values was arbitrary. 

With the 'Amsterdam', as the datums were at different levels, the procedure was slightly different. 
While the interdistances were being measured, the datums were levelled relative to a bench 
mark that had been sited in the bows of the ship by the Ordnance Survey Department. Each da
tum could then be expressed as a level below '00' (Ordnance Datum). Their true horizontal inter
distances were then calculated using Phythagoras' theorem. A rough plan of the datums was 
drawn at 1 :100 on graph paper. The X, Y co-ordinates were read off in relation to an arbitrary 
'0'. These rough co-ordinates were then used as the initial guess for an iterative least squares 
adjustment in order to find the best fit of co-ordinates to horizontal measurements. This is known 
to land surveyors as the 'variation of co-ordinates method ' (Bomford, 1971) and was performed 
using one of the author's computer program mes. The previously established Z co-ordinates we re 
then added to the adjusted X, Y co-ordinates. Fig. 19.2. summarises the environmental conditi
ons, datum location etc. on the three sites. 

Survey 

Survey simply involves measuring from any four or more datums directly to the object or point 
being surveyed. Using the method on the 'Amsterdam' site, highlighting one of the main advanta
ges of the system: Because it cuts out mid water gymnastics it is easy even in very low visibility 
where trilateration and use of a plumb line would be virtually impossible. 

Calculation 

Calculation of the position of the object or point can be done graphically but this is impractical 
on large excavations. In practice another of the suite of computer program mes is used . Mathe
matically the measurements from the datums to the point surveyed taken by the diver can be 
seen as radii of spheres, the centres ol which are the datums. The surface of any th ree of the 
spheres will normally intersect at two points. Assuming the datums are above the area being sur
veyed then the lower point is the position using of the object. The programma calculates this po
sition using each possible set of three measurements. Four measurements giving lour sets, five 
measurements-ten sets etc. The ave rage of these answers (of ten very accurate in itsel!) is then 
adjusted; again using the 'variation ol co-ordinates method '. Basically, the distances lrom the 
computed position of the object to the datums are calculated and compared to the 'observed ' 
distances as measured by the diver. The discrepancies are the 'residual' errors. A new guess 
is made that will reduce these residuals and the process is repeated until the co-ordinates have 
been moved by an acceptably small amount and the residuals reduced as far as possible. The 
output consists of the computed X, Y and Z co-ordinates, with each value qualified with a plus 
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or minus ligure indicating the degree ol conlidence in the position. Il satislactory these co-ordina
tes can be led straight into a linds database or an XY plotter (both the 'Mary Rose' and 'Amster
dam' projects use 'dBase' database management systems lor inlormation storage and retrieval) . 
The output also gives the average residual error as weil as the individual residual errors expres
sed as an estimate ol how long or how short each ol the diver's measurements were. The avera
ge residual , the plus/minus l igure lor each co-ordinate and the number ol iterations the variation 
ol co-ordinates method takes to reach an answer, all give a good indication ol the accuracy or 
otherwise ol the survey. 

Results 

Satislactory results are illustrated by the 'Sea Venture' liles (lig. 19.3.). The lirst answer is the cal
culated position ol a lead pumpstrainer. The accuracy is perlectly acceptable but the residual 
errors are high by DSM standards and rellects the lact that the survey was rather casu al. The 
next object: a peW1er spoon was surveyed with more care and shows in the very low average 
residual (1.17 mm). Initially a residual error ol less than 3 mm was regarded as good on the 'Sea 
Venture' site but normal on the 'Amsterdam' site. This was assumed to be because ol superior 
stability and design ol the datum points on the 'Amsterdam' and the shorter average length ol 
the measurements involved. However, recent results (1986) suggest that the accuracy ol survey 
on the 'Sea Venture' has caught up with the 'Amsterdam. This is probably due to the number 
ol datums on the 'Sea Venture' site doubled to 16 (on two levels) . A wider choice ol datums im
proved the geometry ol the surveys and shortened the ave rage measurements. It might also be 
signilicant that the workers were aware ol the accuracy being achieved on the 'Amsterdam'! Even 
the less accurate such as the lirst example above are weil within the limits required lor re
constructing the three dimensional position ol objects relative to the huil and to each other. 

A simple example ol this sort ol reconstruction , which also highlights the advantage ol quantilia
bie results, was the excavation ol a chest ol wine bottles on the 'Amsterdam'. The chest had been 
damaged but many ol the bottles were still intact. As he proceeded the excavator became increa
singly aware ol the way the botties had been packed but it was dillicu lt to demonstrate this in 
any one photograph or drawing. As each layer ol bottles was exposed they were 'DSM'd but not 
removed . The measurements were then processed and il the results were satislactory the botties 
were removed during the next dive. Occasionally a result was less accurate in which case the 
bottle in question was re-surveyed belore removal. Fig. 19.4. shows the reconstruction. 

In cases like the above where repeated surveys were carried out in a small area 'secondary' da
tum points were installed. An inherent advantage ol 'DSM' is that any point, once surveyed, be
comes a potential datum point. A nail was sited in the huil structure close to the leature being 
excavated. It was then 'DSM'd Irom as many primary datums as possible. With up to eleven mea
surements an extremely accurate answer is achieved as lollows: The measurements are proces
sed in the normal way but because more than lour points have been used the mathematics can 
more specilically localise any inaccuracy. Inevitably some residuals will be larger than others. 
The worst offenders are deleted and the remaining measurements re-processed. This is repea
ted until 5 or 6 measurements remain. The residuals will be very small and. 
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DSM DATA FILE: 

SA2 SA3 PA2 
8.505 13.350 8.779 

10.165 8.350 1.130 
1.000 1.000 1.000 

PUMP STRAINER 83. A012 
6.410 3.490 6.700 

SPOON 83 A043 
6.680 6.250 3.560 

ANSWERS FILE: 

PA3 
14.293 

.696 
1.000 

6.000 

6.150 

< Datums used in survey 
X 

< Y coordinates ol datums 
Z 

< Measurements 

PUMP STRAINER 83 A012 
X : 1.2704E + 01 plus or minus 1.1052E-02 

Coordinates ol objects > Y: 5.9587E + 00 plus or minus 6.7941 E-03 
Z : 3.4436E + 00 plus or minus 1.0690E-02 
SPOON 83 A043 

ERRORS FILE: 

X : 9.4930E + 00 plus or minus 1.0502E-02 
Y : 3.9065E + 00 plus or minus 6.6852E-03 
Z : 3.1117E + 00 plus or minus 1.3068E-02 

PUMP STRAINER 83 A012 
X: 1.2707E+01 
Y : 5.9613E+00 
Z : 3.4330E + 00 
Iteration no. 1 
X : 1 .2704E + 01 
Y : 5.9587E + 00 
Z : 3.4437E + 00 
Iteration no. 2 
Measurement to SA2 seems short by 1.642294E-02 metres 
Measurement to SA3 seems short by -1.057368E-02 metres 
Measurement to PA2 seems short by -1.445956E-02 metres 
Measurement to PA3 seems short by 1.591917E-02 metres 
Average residual: 1.434384E-02 (1.43 cm) 

SPOON 83 A043 
X : 9.4941E+00 
Y: 3.9071E+00 
Z : 3.1137E + 00 
Iteration no. 1 
X : 9.4930E + 00 
Y : 3.9065E + 00 
Z : 3.1117E + 00 
Iteration no. 2 
Measurement to SA2 seems short by -1.333399E-03 metres 
Measurement to SA3 seems short by 1.484183E-03 metres 
Measurement to PA2 seems short by 6.016328E-04 metres 
Measurement to PA3 seems short by -1.271137E-03 metres 
Average residual : 1.172588E-03 (1.17 mm) 

Fig. 19.3. Direct Survey Method (DSM) files lrom the "Sea Venture" excavation. 
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Fig. 19.4. Reconstruction ol a chesl ol wine bottles. Orawing Hamish Maxwell-Stewarl. 

the removal ol any one ol the remaining measurements produces little change in the answer. 
This is somewhat labour intensive but invaluable lor new datums as in th is case, key artelacts 
in an assemblage and the ends ol datum lines or other lixed points used in huil survey. 

Fig. 19.2. lists some comparative data on the accuracy achieved on the three sites. These are 
estimates only at th is stage and a lul Ier evaluation ol the ligures is currently in progress. We leel 
the lower accuracy ol the Mary Rose surveys is partly due to the lact thai the datums while relati
vely stabie we re not as solid as those ol the other two sites. Also the 'variation ol co-ordinates' 
method was not incorporated in the version ol the computer programme then in use. In general 
the indicated accuracy was comlortably within the targeted 10 cm cu be and often hall thaI. The 
ligures are currently being reprocessed with the current version ol the programme. 

In addition to recording artelacts OSM was also used for huil survey on all three sites. lts main 
strength is corroborating surveys done by other methods. For example, guarding against the 
build up of a compound error that can occur when surveying a long run ol Irames. In such a case 
OSM would be used for lixing the ends of datum lines lrom which offsets had been taken in a 
conventional manner. On the Amsterdam it has proved uselul lor providing a gridwork ol known 
points in three dimensions. This considerably eases the problems ol resolving surveys ol locali
zed areas of the structure onto combined plans and sections. 
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Conclusion 

Without doubt the method has been ol great value on all three sites under discussion. On the 
two larger sites it required a great investment ol time and eftort to install but was demonstrably 
worthwile. Especially seeing as much ol the toil on the 'Mary Rose' site has benelitted the 'Sea 
Venture' and 'Amsterdam' excavations. As an answer to the underwater problems that led to its 
development it has proved successlul (and could probably be applied to advantage on some land 
sites). But apart lrom being easy to use in all conditions, its demonstrabie accuracy has major 
implications where conclusions will be drawn on the basis ol spatial relationships between 
groups ol objects and their position relative to the ship. These relationships are particularly im
portant in shipwreck archaeology where because ol the 'time-capsule' elleet they are likely to 
be particularly signilicant. Even in good conditions they may not be suspected at the time ol ex
cavation. Insight into such aspects as design, construction, lunetion, use, stowage or ownership 
may only be gained during post excavation research . The ability to draw lirm conclusions may 
depend largelyon the ability to re-construct the orientation ol this material through accurate th ree 
dimensional recording. Without it, the archaeologist may remain conlined to the realms ol hypo
thesis. 
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