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VOORWOORD 

Reinder Reinders 

Sinds 1985 wordt vrijwel jaarlijks een bijeenkomst gehouden, waarbij een thema 
op het gebied van de scheepsarcheologie centraal staat: het Glavimans symposion, 
genoemd naar de 1ge-eeuwse scheepsbouwkundige Cornelis Jan Glavimans (1795-
1857). De eerste drie symposia werden georganiseerd in het kader van de weten
schappelijke bijeenkomsten van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die in 
1988 is opgegaan in de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat. Op 23 maart 1990 
is het vierde Glavimans symposion gehouden in het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
te Groningen, als eerste in een reeks bijeenkomsten waarbij een maritiem museum 
de plaats van samenkomst is. 

Dankzij aansprekende vondsten bestaat in het algemeen veel belangstelling voor 
scheepsarcheologie. De wetenschappelijke belangstelling is echter beperkt tot een 
kleine groep archeologen, scheepsbouwkundigen en historici die soms bij toeval met 
de scheepsarcheologie in aanraking zijn gekomen. De bijeenkomsten hebben tot doel 
om de interesse voor het scheepsarcheologisch onderzoek te verbreden en onder
zoekers en studenten de gelegenheid te bieden om de resultaten van hun onderzoek 
te presenteren. 

Traditie~ type en klasse zijn ook in de maritieme literatuur vertrouwde termen; 
vaak is het evenwel niet duidelijk wat men er precies onder verstaat. Het vierde 
Glavimans symposion had als thema: bouwtraditie en scheepstype. Tevoren waren 
geen beperkingen opgelegd, zodat een bonte mengeling inleidingen op de bijeen
komst de revue passeerde. De inleidingen zijn in deze bundel opgenomen, waarbij 
traditiegetrouw zo weinig mogelijk aan de oorspronkelijke tekst van de auteurs is 
gewijzigd. Aan de bundel is een bijdrage toegevoegd van de maritiem antropoloog 
A.H.J. Prins, die nader ingaat op de termen traditie, type en klasse. 

Bij de totstandkoming van deze bundel is technische medewerking verleend door 
Mette Bierma en J. Molema, terwijl Xandra Bardet de samenvattingen heeft gecor
rigeerd. Technische en financiële bijdragen leverden de vakgroep 'Het Biologisch
Archaeologisch Instituut' (Rijksuniversiteit Groningen) en de Glavimans Stichting. 
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Ljubljana - Zwammerdam - Utrecht - Flevoland: 
een vraagstuk van verwantschapstermen 

M.D. DE WEERD 

Abstract 

In Schepen voor Zwammerdam (De Weerd, 1988) is aannemelijk gemaakt dat de 
plankboten van het type Zwammerdam qua bouwwijze direct zijn afgeleid van bo
ten in het Noordadriatische gebied (Ljubljana, Comacchio e.a.), waarbij - met be
houd van scheepstype en een aantal bouwhandelingen - een belangrijke verandering 
optrad in de keuze van de bouwmethode. 

De vraag kan nader worden gepreciseerd wanneer en aan de hand van welke ge
gevens een als historisch op te vatten verwantschap is vast te stellen. Ook (mid
deleeuwse) boten van respectievelijk het type Utrecht en een kogge-achtig vaar
tuig uit Flevoland leveren bouwstenen voor deze discussie. 

Voor de ligging der vindplaatsen van de hier behandelde boten zie De Weerd 
(1988: afb. 176-177). 

Inleiding: is er wel een probleem? 

Verwantschapstermen in de archeologie, dus ook in de scheepsarcheologie, worden 
meestal gedefinieerd naar de mate waarin een aantal kenmerken van artefacten 
identiek zijn. Het 'kenmerk' kan dan betrekking hebben op materiaal, vormgeving 
en (veronderstelde) functie, terwijl met 'identiek' wordt bedoeld dat artefacten ge
lijk zijn in de termen waarin wij de kenmerken definiëren. Archeologen ver
onderstellen dan dat deze kenmerken samenvallen met die van het artefact dat de 
maker ervan bij de vervaardiging voor ogen stond (menta/ temp/ate). 

De methode waarmee plankverbindingen zijn uitgevoerd is een der belangrijkste 
kenmerken om verwantschap vast te stellen. Genaaide verbindingen vormen een 
andere klasse van vaartuigen dan de in veer/deuvel-techniek (mortise and tenon) 
uitgevoerde plankverbindingen; bij beide zijn de planken onderling verbonden 
(edge- joined). En karveelbouw behoort weer tot een aparte klasse (non edge
joined). De wijze van ver pennen of verspijkeren van planken en inhouten is even
eens een belangrijk onderscheidend bouw kenmerk. 

Ons probleem is echter van een andere orde. In Schepen voor Zwammerdam heb 
ik aannemelijk gemaakt dat de plankboten van het type Zwammerdam in Midden
en West-Europa zijn gebouwd - met aanpassingen - als, qua scheepstype, de directe 
opvolgers van de genaaide platbodems in het Noordadriatische gebied. In een andere 
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techniek werden nu schepen gebouwd van dezelfde grootte (en groter) en met de
zelfde functie: vrachtschip voor vervoer over ondiep water. Ook de bezeiling was 
vermoedelijk verwant (De Weerd, 1988: pp. 146, 300). Ellmers (1983: p. 497) heeft 
al aangegeven dat een toename van de gewenste grootte een belemmering vormde 
om de schepen te blijven naaien als ze groter moesten worden uitgevoerd. De 
'Kelten" aldus Ellmers, zagen af van het naaien van planken , maar hij laat in het 
midden of de Kelten het scheepstype overnamen, zoals we dat uit Ljubljana ken
nen. 

Verwantschap zoals wij die opvatten impliceert dat eenzelfde groep mensen de
zelfde schepen (qua grootte, hoofd vorm en functie) in een andere techniek 
gingen/lieten bouwen, waarbij die verwantschap niet primair zichtbaar is te maken 
met behulp van een seriatie van de technische kenmerken waarnaar we meestal 
kijken. Toch blijkt het - met behulp van andere kenmerken - mogelijk om ver
wantschap als een continuering van bouwmethoden vast te stellen, bijvoorbeeld in 
het gebruik van standaardlange vlakplanken in platbodems die met geheel verschil
lende technieken in elkaar zijn gezet. Ook in de wijze van uitmeten van de plaats 
van de leggers is verwantschap op te sporen. Dat met behulp van dat laatste is af te 
leiden dat reeds in Zwammerdam een plaatsing van de leggers als bij kogge-achtige 
boten is uitgevoerd die frame- firsl bouwmethoden als verklaringsmodel voor de 
bouw van dit type praam naar de achtergrond dringt, laat zien dat wel degelijk een 
bouwmethode is op te sporen die niet is te reconstrueren met behulp van alleen de 
(veranderende) kenmerken van afzonderlijke scheepsonderdelen en gebruikte plank
verbindingen . 

Afzonderlijke kenmerken van bouwmethoden 

In de navolgende voorbeelden beperken wij ons tot bouwkenmerken van platbo
dems. Enkele karakteristieke bouwhandelingen bij platbodems blijken overigens 
ook te kunnen worden opgespoord bij booms tam plank boten van het type Utrecht. 
Bouwkenmerken en -methoden worden uitgebreid besproken in De Weerd (1988). 

Genaaide bolen 
Enkele elementen van de bouwmethode van genaaide platbodems zijn behandeld 
door De Weerd (1988: pp. 295-300) . Scheepsvondsten in Ljubljana (fig. I), Comac
chio, Cervia, Pomposa Borgo Caprile en Nin (Bonino, 1985; Brusié & Domjan, 1985; 
Millner, 1892; Salemke, 1973). 
- gladde, genaaide, scheepshuid met gebreeuwde plank naden die in Ljubljana zijn 

afgedekt met breeuwsellatjes; 
- vlakke bodem; 
- geen directe plankverbindingen (alleen - in veer/deuvel-techniek - in de wand-

opbouw van Comacchio; vgl. ook Zwammerdam 6); 
- inhouten aan scheepshuid gepend en gespijkerd; aan de onderkant ingehakt boven 

de planknaden om naaitouw en breeuwsel(latten) door te laten. 
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Fig. J. Scheepshuid en 
inhouten van de genaaide 
platbodem van Ljubljana 
(Salemke, 1973: p. ZI), 

Boten met plankverbindingen in veer/deuvel-techniek 
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De bouwmethode van gladhuidige boten met plankverbindingen in veer/ deuvel
techniek is een vroege afsplitsing van de methode waarbij de planken aan elkaar 
werden genaaid (Casson, 1971: pp. 202-203; Höckmann, 1985: p. 52; Pomey, 1985: 
p. 38). Zie ook De Weerd (1988: afb. 106). 

Belangrijkste bouwkenmerk: algemene toepassing van de mortise and tenon joint 
in plankverbindingen. Of met deze techniek in de Mediterrane Oudheid ook plat
boomde vaartuigen zijn gebouwd, staat niet vast; het scheepsfragment van Pomè
gues uit de tweede helft van de derde eeuw na Chr., waarbij de verwachte kiel niet 
werd gevonden, heeft - naast plankverbindingen in veer/deuvel-techniek - 'Zwam
merdamse' bouwkenmerken (Gassend, 1978). 

Plankboten van het type Zwammerdam 
Bouwkenmerken van plankboten van het type Zwammerdam zijn beschreven door 
Marsden (1976: pp. 44,46-47): lang, platboomd en (dus) geen kiel, zeer groot, met 
lange en lage evenwijdige vertikale zijden, opgebouwd met overnaads opgehoogde 
planken; lange, zware enkelvoudig of in paren geplaatste leggers die om en om met 
hun knie- of gaffelvormig einde naar stuurboord en bakboord staan gericht, be
vestigd met ijzeren spijkers (soms met de punt in het houtwerk teruggedreven) [in 
de Zwammerdam 2 ook met houten pennen]; mastspoor in zaathout of legger; over
gangsplanken (kimmen) met L-vormige dwarsdoorsnede vormen de rechthoekige 
verbinding tussen bodem en wand (fig. 2). 

Boomstamplankboten van het type Utrecht 
Een in dwarsdoorsnede gebogen bodemplaat of enkelvoudige boomstamboot is soms 
verlengd met een voorstevenplaat (Zwammerdam 3; Utrecht 1930: ook achtersteven
plaat). De zijden zijn met planken opgehoogd. Het dwarsverband is verstijfd met 
gespij kerde of gepende wrangen. 

De enige Romeinse boot is de Zwammerdam 3; de overige - 2x Utrecht; Ant
werpen; Velsen - zijn Middeleeuws. Zie de afbeeldingen in De Weerd (1988; 1991). 
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Kogge-achtige vaartuigen 

Fig. 2. Doorsnede van 
de plankboot Zwam 
merdam-2 met ge
pende en gespijkerde 
verbindingen en 
zwart aangegeven -
de overgangsplanken. 

Hulst (J 985b: pp. 17-22) en Reinders (1985: pp. 13-22, 3 I) hebben van enkele in de 
IJsselmeerpolders gevonden kleine middeleeuwse vaartuigen qua methode van bou
wen een verwantschap met de Bremer kogge vastgesteld en wel met betrekking tot 
de volgende kenmerken: 
I. De in doorsnee balkvormige kielplank is opgenomen in de scheepshuid; 
2. In voor- en achtersteven sluit een stevenhaak met een schuine las tegen de 

kielplank; 
3. De bodem (met een van gebogen tot plat variërende dwarsdoorsnede) is 

opgebouwd uit een wisselend aantal vlakplanken die niet aan elkaar maar slechts 
aan de leggers en de V -vormige wrangen in voor-en achterschip zijn bevestigd; 

4. Vlak- en zijdeplanken verdraaien in voor- en achterschip, zijn aan de steven
haken gespijkerd en sluiten in vertikale stevensponningen; 

5. De overlappende (zijde)planken zijn aan elkaar bevestigd met ijzeren spijkers 
waarvan de punt in het houtwerk is teruggedreven; 

6. De planknaden zijn gebreeuwd met mos en het breeuwsel wordt op zijn plaats 
gehouden met een breeuwsellatje en sintels; 

7. Kielplank en stevenhaken zijn verbonden met een verspijkerde las waarbij de 
planken over elkaar passen. Zo ook de vlakplanken in een vlakgang; 

8. De mastvoet is àf uitgehakt in een legger àf in het zaathout of in een blok tussen 
de leggers; 

9. Soms zijn zware dwarsbalken ingebouwd die door beide zijden heen steken. 
De twee laatst genoemde kenmerken variëren sterk in hun uitvoering en zijn, aldus 
Reinders, niet typerend voor de kogge-achtige vaartuigen als groep. 

De verschillen in uitvoering van de mastvoet kennen we ook in Zwammerdam. 

ContiDuiteit >aD bouwmethoden 

In Schepen voor Zwammerdam is - uitgaande van de vraag naar historische conti
nuïteit - een drietal opeenvolgingen van scheepstypen bestudeerd. Daarbij is ge
keken naar materiële kenmerken en naar ambachtelijke context (met name het ge
bruik van een Romeins meetsysteem). 
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Van 'continuïteit' spreken wij als - meestal binnen een bepaald samengaan van 
vorm (platboomd) en functie (vrachtschip) de keuze voor sommige bouwkenmerken 
materieel verandert, terwijl andere onveranderd blijven. 

De drie opeenvolgingen waarbij wij het begrip continuïteit hanteren verschillen 
in hun formele termen. 

Ljubljana en Zwammerdam 
Wanneer eenmaal is vastgesteld (zoals wij hebben gedaan: De Weerd, 1988: pp. 295-
301) dat plankboten' van het type Zwammerdam niet Keltisch genoemd kunnen 
worden en ook niet kunnen worden afgeleid van een inheems voorromeins type 
schip waarvan dan in West- en Midden-Europa specimina zouden zijn teruggevon
den, kan de vraag worden gesteld of deze pramen Romeins in oorsprong waren. 
Zo ja, dan hoeven 'Romeinse' boten niet perse in 'Italië' te zijn gebouwd of door 
Romeinen in onze streken, maar kunnen zij ook het product van romanisatie zijn: 
overnemen in de provincie van een Romejnse bouwwijze. 

Behalve de basisvorm, hebben boten van de typen Ljubljana en Zwammerdam 
de wijze van bevestiging van de leggers aan de scheepshuid gemeenschappelijk. De 
kim in Ljubljana zou qua vorm verwant zijn met die in Zwammerdam (volgens 
Ellmers, zie hierna) . Een opvallend kenmerk is verder dat de leggers aan de onder
zijde zijn uitgekapt. In de LjubljanajComacchio groep dienen deze uitkappingen 
om het breeuwsel en het eventuele breeuwsellatje boven de vlakplanknaden door te 
laten. Dit is ook de situatie in de Zwammerdam 2, hoewel de planken niet genaaid 
zijn. Wij vatten dit in de Zwammerdam 2 op als een typologisch rudiment, dat in 
de andere boten van dit type wel voorkomt maar niet plaatsgebonden. In Zwammer
dam is, in samenhang met het afzien van het naaien van de scheepsplanken, gekozen 
voor een ander systeem van het plaatsen van leggers, en wel over de volle breedte 
van het vlak: een innovatieve bouwwijze waarvoor geen parallellen bekend zijn in 
de Mediterrane scheepvaart in de Oudheid. 

In de context van het bouwen en gebruiken van plank boten van het type 
Zwammerdam in West- en Midden-Europa in de Romeinse tijd, interpreteren wij 
de Zwammerdamse bouwwijze als een aangepaste versie van het Ljubljana-model: 
een Middeneuropese penetratie van een - functioneel niet veranderend - specifiek 
scheepstype. Op grond van alleen de gepubliceerde gegevens is niet vast te stellen 
of ook de (vlak)planken in de Ljubljana-Comacchio groep zijn gezaagd op lengtes 
in ronde aantallen pedes monetales (zoals is vastgesteld in Zwammerdam: De Weerd, 
1987: pp. 16-18) en of de plaatsing van leggers met betrekking tot het uitmeten van 
hun ligging met Zwammerdam vergelijkbaar is. In Nin (Brusié & Domjan, 1985: p. 
72) lijkt het erop of de leggers 1,5 voet uit elkaar staan. 

Zwammerdam en Utrecht 
Niet in termen van individuele morfologische bouwkenmerken, maar wel met be
trekking tot de wijze waarop het scheepshout is verwerkt en de inhouten zijn ge
plaatst, is een bouwhandeling 'boven water' te halen die over een lange periode 
een ambachtelijke verwantschap zichtbaar maakt tussen qua vorm verschillend ge
bouwde boten. Op het tweede Glavimans symposion in 1986 heb ik hierover, voor-
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uitlopend op mijn dissertatie, bericht (De Weerd, 1991). 
Uit de afstanden tussen leggers of wrangen blijkt - zowel in Zwammerdamse 

pramen als in boomstamplankboten van het type Utrecht (De Weerd, 1988: hoofd
stuk IV; 1991) - de volgorde te kunnen worden afgeleid waarin - in de verschil
lende bouwfasen van elk afzonderlijk vaartuig - deze inhouten in de boot zijn ge
plaatst. Het blijkt dat hierbij de plaatsen zijn uitgemeten in ronde maten van een 
terug te rekenen maateenheid. Deze maateenheid is een nauwkeurig equivalent van 
de pes monetaUs, 0,296 m. Ook de afzonderlijke scheep spi anken zijn vaak afgezaagd 
op in ronde aantallen Romeinse voeten uitgemeten lengtes. 

Wij vatten dit op als een duidelijke aanwijzing voor behoud van ambachtelijke 
gewoonten, die vorm kregen in de Romeinse tijd en die tot in de lIe en 12e eeuw 
bewaard bleven, terwijl de context - ook de technologische - intussen sterk was 
veranderd. 

(Griekenland?,) Zwammerdam en Flevoland N5 
In de discussie over verwantschap tussen Zwammerdamse platbodems en de middel
eeuwse koggen en kogge-achtige schepen dienen de plaatsingsschema's van de leg
gers naar onze mening een belangrijke rol te spelen (De Weerd, 1988; 1991). 

Aanleiding om na te gaan of een 'Zwammerdams' schema in de N5 zou zijn op 
te sporen was de veronderstelling van Hulst (1985a: p. 37) dat de vlakplanken van 
de shell-first te bouwen kogge-achtige vaartuigen in de eerste bouwfase bijeen 
werden gehouden door enkele der leggers vooraf te plaatsen: het is deze bouwwijze 
die bij de pramen van het type Zwammerdam de volgorde, waarin de leggers zijn 
geplaatst, begrijpelijk maakt. 

Het is een aantrekkelijke gedachte - vooralsnog afgezien van de maatvoering -
een dergelijk voorafgeplaatst TeilskeielI op te vatten als Primärspanten teneinde de 
bouw van een boot te vergemakkelijken: Höckmann (1985: p. 52) vraagt zich dien
aangaande af (niet in De Weerd, 1988) of Herodotus in zijn Historiën (11: p. 96) met 
het ontbreken van 'nomeis' in de Egyptische scheepsbouw heeft willen aangeven dat 

Fig. 3. Schema Mischbauweise. 
Eerste bouwfase grijs; tweede 
fase wit (Höckmann, 1985: Abb. 
40). 
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(in de Se eeuw voor Chr.) in Griekenland het voorafplaatsen van Primärspanlen bij 
een Mischbauweise van boten gebruikelijk was (fig. 3). 

Naar onze mening dienen Primärspanlen hier te worden opgevat als modelleer
spanten. Het is immers problematisch huidplanken eerst - al is het voorlopig - aan 
vooraf geplaatste leggers en spanten te bevestigen en de huidplanken pas daarna 
onderling in veer/deuvel-techniek te verbinden. 

De term Mischbauweise omvat elementen van zowel shell-firsl als skelelon-firsl 
bouwmethoden (zie Höckmann, 1985: Abb. 40) en wordt als begrip bijvoorbeeld 
ook door Marsden gehanteerd met betrekking tot de bouwwijze van Blackfriars I 
als een complex and differenl melhod for which Ihere is no single descriplive lerm, 
Ihough il included elemenls of 'skeleton conslruclion' (Marsden, 1976: p. 51; De 
Weerd, 1988: p. 284). Voor de terminologie bij bouwen in shell conslruclion zie nog 
De Weerd, 1988: p. 286. 

In de N5 (Reinders, 1980) is naar onze mening (De Weerd, 1988: pp. 279-283) 
voor de volgorde waarin de leggers zijn geplaatst een schema te reconstrueren dat 
sterk lijkt op die in Zwammerdamse plank boten en dat eveneens is gebaseerd op 
(een nauwkeurig equivalent van) de pes monelalis (De Weerd, 1988: afb. 161; 1991 : 
fig. 9-11). 

Van de bovengenoemde bouwkarakteristieken van kogge-achtige vaartuigen zijn 
de karveelbouw van het vlak (aanvangend met het leggen van een centrale vlakplank 
c.q. kielplank), de overnaadse plaatsing van planken van de zijden en de vormge
ving van de mastvoet naar onze mening ook herkenbaar in pramen van het type 
Zwammerdam; het gebruik hiervan levert functioneel hetzelfde type vaartuig op. 

Ook hier concluderen wij derhalve tot behoud van enkele elementen uit een 
bouwtraditie die -zeker als men de maatvoering voor het uitmeten van leggers erbij 
betrekt - blijkbaar ontstond in de Romeinse tijd en die in dit geval herkenbaar is 
tot in de 14e eeuw. 

Discussie 

Baal en bouwmelhode: typologie en 'menlallemplale' 
Ellmers heeft meermalen (bijvoorbeeld 1979; 1983; 1984) het begrip scheepstype 
besproken in samenhang met het bredere begrip scheepsbouwtraditie. Impliciet is 
door hem steeds aan een traditie de eis gesteld dat eraan een typologische reeks van 
scheepstypen ten grondslag ligt waarvan de scheepsarcheologische bouwkenmerken 
de bouwstenen vormen. Ellmers is hierbij eerder morfologisch dan technologisch te 
werk gegaan . Dit leidde soms tot typologische reeksen die hij chronologisch opvatte, 
maar waarin goed dateerbare vondsten (Ellmers: vooralsnog) ontbreken die zo'n 
reeks archeologisch aannemelijk kunnen maken. Ellmers' voorbeeld is de overgangs
piank of kim (1984: chine-girder) in Romeinse en middeleeuwse plankboten; deze 
wordt dan opgevat als te zijn afgeleid van een overlangs gehalveerde boomstamboot: 
deze onnodige veronderstelling leidt bij Ellmers tot onjuiste conclusies omtrent de 
historische opeenvolging van scheepstypen. Een technologische analyse van de 
houtverwerking bij het bouwen van de Zwammerdamse platbodems geeft ruimte 
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aan de opvatting dat deze in doorsnee L-vormige planken uit een stam gehaald 
zijn omdat ze in die vorm een functie konden vervullen, in casu het aanlanden 
tegen vertikale kaden; dat ze qua vorm leken op overlangs gehalveerde boomstam
boten was, zo menen wij, toeval en stellig geen punt van overweging van de oud
tijdse scheepsbouwer, laat staan dat hij planken met deze vorm van de kim ver
kreeg door als het ware eerder gebouwde boomstamvaartuigen overlangs te hal
veren. 

Een en ander leidt in de reeks van Ellmers strikt genomen tot bizarre gevolgtrek
kingen: type Utrecht ouder dan type Zwammerdam en Zwammerdam (kim) ouder 
dan North Ferriby (De Weerd, 1988: pp. 291-292), terwijl vondstschepen ontbreken 
om deze typochronologieën aannemelijk te maken. 

Ellmers' methode van werken met typen en typologische reeksen heeft geleid tot 
zijn begrip 'Keltische scheepsbouw' (1971) . Op basis van de beschrijving door 
Caesar van de schepen der Vene ti in 56 voor Chr. , heeft Ellmers archeologische 
aanwijzingen verzameld om een voor de Kelten verondersteld karakteristiek 
scheepstype te kunnen reconstrueren. De feitelijk gevonden archeologische scheeps
resten uit die tijdsspanne - Late IJzertijd en Romeinse tijd - laten zich echter alleen 
in een technologische opeenvolging rangschikken, waarin voor de 'Kelten' geen 
plaats is (De Weerd, 1987: pp. 19-20; 1988: hoofdstuk V). 

De enige, in 1973 (Salemke) voor bestudering in een bruikbare vorm gepubliceer
de, boot die gevonden is in het territorium der Kelten is de genaaide platbodem uit 
Ljubljana. Ellmers (o.a. 1983: p. 493) ziet hierin elementen van een 'Keltische' 
bouwmethode (halve boomstamboten als kimmen; aan iedere vlakplank met twee 
spijkers verbonden balkvormige leggers), maar noteert dat Ljubljana ligt buiten het 
(niet Keltische!) verspreidingsgebied van alle andere, schaarse, archeologische ge
gevens waarmee hij zijn keltischer Schiffbau grondvestte. Ellmers' 'typisch' Kel
tische schepen zijn dan ook niet genaaid. In latere vondsten van genaaide schepen 
die sterk verwant zijn met Ljubljana (Brusié & Domjan, 1985; Bonino, 1985) ont
breekt de (gebogen) kimplank. De gebogen kimplank in Ljubljana kan dus niet 
gelden als kenmerkend voor een verondersteld typisch Keltische bouwmethode. 
Pomey (1985) rekent Ljubljana tot de (Comacchio) klasse van genaaide boten. 

In de bevestiging van de leggers aan de scheepshuid van de boot van Ljubljana -
met houten pennen en enkele spijkers - ziet Ellmers (1983: pp. 493, 497) bovendien, 
zukunftweisend, elementen van de in de Middeleeuwen optredende karveelbouw
methode. Zo worden afzonderlijke bouwhandelingen op voorhand in een traditie 
geplaatst, waarvan de archeologische bouwstenen alleen passen omdat ze in een 
reeks bijeen worden gezet. Formeel hanteert Ellmers hier een menlal template: Man 
brauchte nur noch auf die Verschnürung der Planken zu verzichten und war dann 
bei jenem Baustadium angelangt. von dem wir im ehemals keltischen Teil des 
Römerreiches inzwischen seit der frühen Kaiserzeit mehr als zwei DUizend Schiffe 
kennen. Noch vor [! J der Romanisierung sind im Bereich der Laténekultur (nicht im 
Millelmeer!) die Grundlagen für den Kraweelschiffbau enlwickelt worden, der gegen 
Ende des Millelalters schliesslich jene, al/en anderen Bauweisen überlegenen 
Schiffstypen hervorbrachte, mit denen die Erde europäisiert wurde. 

Wij onderschrijven de formele termen in deze visie, maar stellen verder dat de 
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plankboot van het type Zwammerdam specifiek is bedoeld als opvolger van de ge
naaide platbodems uit Ljubljana, Comacchio etc., terwijl 'Zwammerdam' niet Kel
tisch is in de zin van Ellmers' definitie. 

McGrai! (bijv. 1985; 1987) legt sterk de nadruk op het classificeren van bouw
kenmerken binnen een technologische traditie. Met zijn uitputtende classificatie
schema's voor met name boomstam boten vermijdt hij te spreken over scheepsbouw
tradities, als deze niet blijken uit reeksen goed gedateerde vondstschepen. Toch 
neemt ook hij van EUmers het begrip 'Keltische scheepsbouw' inhoudelijk over (als 
Ga/lo Roman plank boal) en veronderstelt blijkbaar dat is voldaan aan de eis dat 
deze bouwmethode vanuit de kenmerken der vondstschepen kan worden gerecon
strueerd. 

Reinders (1985: p. 24) en Hulst (l985a en b) zijn terughoudend bij het definiëren 
van verwantschap bij koggen en kogge-achtige vaartuigen. Hier is het namelijk 
juist problematisch dat er te weinig karakteristieke archeologische kenmerken zijn 
vast te steUen om een eenduidige bouwtraditie van de 'kogge' te reconstrueren die 
ook historisch aannemelijk is te maken. Er zijn contemporaine beschrijvingen van 
schepen als koggen en het ikonografische materiaal is overvloedig. In samenhang 
met archeologisch onderzoek is echter geen coherent scheepstype 'kogge' te defi
niëren, zodat men volstaat met het woord 'kogge-achtig'. 

De vraag is derhalve steeds weer met betrekking waarop termen van verwant
schap geformuleerd moet worden: type (morfologisch, technologisch) of menlal 
lemplale. Functionele kenmerken kunnen in beide beschouwingswijzen een rol spe
len. 

De door ons gegeven voorbeelden van continuïteit in bouwmethoden (Ljubljana -
Zwammerdam; Zwammerdam - Utrecht; [Griekenland?-] Zwammerdam - Flevo
land) hebben laten zien dat sommige bouwhandeJingen, gericht op een concreet 
doel, een continuïteit laten zien waarvan de morfologische en technologische ele
menten zeer verschillend kunnen worden gecombineerd en die scheepsvormen 
karakteriseren met dezelfde functie. Deze vormen van continuïteit laten iets zien 
van de mentaltemplate van de scheepsbouwer die een niet veranderend doel bJijft 
nastreven, terwijl de wijze van uitvoeren van de bouw sterk afhankelijk is van 
bijvoorbeeld het wegvallen van een bestaande (naaien van planken) of het beschik
baar komen van een nieuwe technologie (ijzeren spijkers in plaats van houten pen
nen). 

Conclusie 

De schijnbare incongruentie van bouwkenmerken en verwantschapstermen brengt 
ons bij de hamvraag: wat bedoelen we met verwantschap tussen boten? Uiteraard 
is op deze vraag meer dan een antwoord mogelijk. 
- Verwantschap in termen van veranderingen in een technologisch continuüm 

(Hulst - dit symposion - spreekt over 'constructionele conceptie'); 
- Verwantschap in termen van veranderende technologieën waarmee een bepaald 
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type schip (qua vorm en functie) is gebouwd C.q. waarmee een qua bedoeling niet 
veranderende bouwmethode is uitgevoerd (Hulst: 'functionele conceptie'). 

Het tweede antwoord is aan de orde wanneer wij concluderen dat 'Zwammerdam' 
een opvolger is van 'Ljubljana' en een voorloper van het kogge-achtige schip; het 
is ook aan de orde in onze conclusie dat in de middeleeuwse boot van het type 
Utrecht Romeinse bouwmethoden persisteren. Deze conclusies kunnen echter niet 
met evenveel detail gegevens worden onderbouwd als die aangaande de technolo
gische samenhang tussen schepen in typologische termen van seriatie van alle be
schikbare scheepsarcheologische kenmerken. 

Het zij tenslotte nog eens vermeld dat de inconsistentie van feitelijke gegevens 
bij Ellmers' bepaling van het Keltische scheepstype op zich los staat van het verschil 
in invalshoek tussen Ellmers en schrijver dezes: een typologische reeks (Ellmers) 
dient met behulp van feitelijke gegevens te kunnen worden gefalsifieerd, terwijl 
wij stellen dat de feitelijke en historische samenhang tussen 'typologisch losse' ge
gevens juist begrijpelijk kan worden in een per veronderstelling te reconstrueren 
melltal template van de vervaardiger. 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat Ellmers' opvatting van Keltische scheepsbouw 
als mentol template strijdig is met de feitelijke scheepsarcheologische gegevens. 
Onze reconstructie van de mentol template van de bouwers van plank boten van het 
type Zwammerdam is - hoewel niet uitsluitend met behulp van feitelijke gegevens 
daaruit af te leiden - niet strijdig met die (scheeps)archeologische gegevens. 

Het hanteren van een mentol template (functionele conceptie) impliceert dat er 
vrijwel altijd te weinig constructiegegevens zijn om een bouwhistorische samen
hang/ontwikkeling ook feitelijk te documenteren en historisch zichtbaar te maken. 

Constructionele en functionele conceptie kunnen niet zonder elkaar, maar de 
laatste te reconstrueren vraagt zicht op een samenhang die de eerste niet geven kan 
zonder de laatste. 

Summary 

Any dejinitioll oj a shipbuilding tradition is injerred jrom Ihe sel oj elements which 
we selecl to describe alld which we arrange in a presumed procedurol pattem. Such 
a pat tem, however, is only a reconstruclion oj Ihe baalbuilder's melllallemp/ale, i.e. 
the ideal 'baal' which he p/anlled to realize, using the available lechnologies in same 
well-lried sequence ol aClions. 

In th is view, building Iraditions and boot types (sewIl, mortise and lenon, Zwam
merdam, Utrechl , cog) are mental conslructs resulting jrom classijyillg boats as 
archaeologica/ artijacts. 

ft is here argued Ihal same building procedures cross our basic lechnologica/, 
morphologica/ alld jUllctional classijying concepts and rejiecl the boa/builder's 
mentallemplate: his - historical - actioll oj copyillg a specijic junctional procedure 
to build a boal using, however, quite dijjerent techn%gies to adapt la comparable 
environmenta/ circumSlances. The pat/em oj rib inserlion is such a procedure. ft 
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shows /he use of Primärspanten in modelling ( in shell-firs/ eons/rue/ion) fla/
bOllomed ( and some o/her) eoas/al and riverine eraf/ in /he Roman and medieval 
periods. 
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Item van den Kogghe 

RON A. HULST 

Tot nu toe zijn er in de Skandinavische landen, Duitsland en in Nederland een 
twintigtal laat-middeleeuwse wrakken gevonden, die we op grond van constructio
nele overeenkomsten koggen hebben genoemd. Nu is er één wrak dat nogal erg af
wijkend is van de andere koggewrakken. Het is het koggeschip van Kollerup, ge
vonden in 1978 aan de kust van Jutland (de Jammerbocht).l Het wordt op grond 
van vondsten in het wrak gedateerd aan het einde van de 12e eeuw. Het is gemeten 
over de stevens iets langer dan 20 meter en bijna 5 meter breed. De kogge ken
merken zijn de volgende: een kielplank voor en achter verlengd met stevenhaken, 
de afwezigheid van een sponning in de stevenbalken; de huidgangen zijn eenvoudig 
op de stevenbalk genageld. In tegenstelling tot de andere koggewrakken heeft dit 
vaartuig geen buitenstevenbalk. De bodem bestaat uit gladboordige gangen die niet 
onderling zijn verbonden. Er is een overgang van gladboordig naar overnaads in de 
meeste huid gangen nabij voor- en achtersteven. Ook de gebruikelijke tweemaal 
krom geslagen ijzeren nagels zijn aanwezig. Het breeuwsel is het bekende mos en 
sintelwerk. Het mastspoor is uitgehakt in een zware legger. Aanwijzingen voor een 
stevenroer werden niet gevonden; vandaar dat men het vaartuig in de reconstructie 
een zij roer heeft gegeven. 

Er zitten echter een paar opmerkelijke constructiekenmerken in dit vaartuig. In 
de eerste plaats is de 5e huidgang in het midscheepse deel L- vormig van doorsnee. 
De gang is in feite een relict uit de tijd van de Vikingschepen, de zogenaamde 
meginhufr. Juist op de plaats van deze 5e huidgang is een wegering geplaatst. Dit 
is het tweede opmerkelijke aspect van de Kollerup-kogge. De wegeringen zijn niet 
op de inhouten genageld, maar zijn pal op de binnenzijde van de scheepshuid ge
plaatst. De inhouten lopen via inkepingen over de wegering en heen. Ook het wrak 
van Kolding had dergelijke wegeringen.2 Dit wrak werd aan de oostkust van Jutland 
opgegraven, maar de gegevens zijn helaas door een brand verloren gegaan. Alleen 
een paar schetsen zijn bewaard gebleven. Een datering wordt niet gegeven. De 
constructie van het onderwaterschip is dat van een kogge. De wegering direct op de 
scheepshuid echter niet. Het komt in ieder geval niet voor in de koggen die ge
vonden zijn in de IJsselmeerpolders; het schijnt een aspect van de Deense koggen 
te zijn. Nu zijn deze wegeringen ook te vinden in sommige Skuldelevschepen uit de 
Ile eeuw (fig . I) en in het wrak Fotevik I uit dezelfde tijd.3 Dit zijn duidelijk 
geen koggen maar schepen gebouwd volgens de Skandinavische overnaadse bouw
wijze. De wegeringen direct op de scheepswand lijken niet slechts alleen in Deense 
koggen voor te komen maar zijn ook in de Skandinavische bouwwijze beperkt tot 
Denemarken. De uit andere Skandinavische landen afkomstige laat-middeleeuwse 
wrakken, zoals Sj "vollen, Galtabäck, Kalmar en Bergen hebben dergelijke wege
ringen niet.' In het Zweedse Kalmar werden twee wrakken met opmerkelijke 
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constructiedetails aangetroffen. Zo was er een wrak (I3e eeuw), gebouwd in de 
Skandinavische wijze, dat een achterstevenroer had. De rechte achtersteven was 
voorzien van een stevenhaak met een sponning voor de huidgangen en een steven
balk zonder sponning. Een buitenstevenbalk was er niet. Het andere wrak uit de 14e 
eeuw had de rechte vallende stevens van de kogge en een stevenhaak bij de vOor
steven. Verder had het een kielbalk, een compleet overnaadse scheepshuid en zware 
inhouten. Het l3e-eeuwse Kyholm wrak (Denemarken) was volledig volgens de 
Skandinavische wijze gebouwd en had ook weer de wegeringen direct op de huid
gangen.5 De stevens waren echter recht. Zijn deze wrakken met koggekenmerken 
nu aanpassingen die in de Skandinavische bouwwijze zijn binnengeslopen? Een 
definitief antwoord is daarop nog niet te geven. We moeten niet vergeten dat er 
afbeeldingen uit de Vikingtijd bestaan die schepen met rechte stevens laten zien; 
de Hedeby-munten en gedenkstenen op b.v. Gotland (vroege koggen?). Het 12e
eeuwse Kollerupwrak is de oudst bekende kogge; de archeologische datering is hier 
duidelijk en de primitief aandoende constructie lijkt dit te bevestigen. Het is een 
ouderwetse constructie met z'n meginhufr. Nu is de Skandinavische bouwwijze licht 
te noemen. Het Kollerupwrak is met zijn brede inhouten zwaar gebouwd en het hele 
concept past niet in de Skandinavische bouwwijze (voorzover we weten). Het Kolle
rupwrak is een kogge met Skandinavische invloeden. Ook een koggewrak uit de 
IJsselmeerpolders had een kenmerk dat Skandinavisch te noemen is; tongvormige 
lassen in de huidgangen als versieringselement.6 Het lijkt er dus op dat twee bouw
wijzen elkaar al in de 12e eeuw (en wellicht veel eerder) hebben beïnvloed. Gezien 
de handelscontacten in Karolingische tijden en later is dit een logische veronderstel
ling. Als we aannemen dat de kogge van oorsprong Fries was7, is het redelijk in 
Jutland en omgeving een overgang aan te treffen tussen beide bouwwijzen. Een 
twintigtal koggewrakken op een totaal van honderden of wellicht duizenden laat
middeleeuwse vaartuigen dat ooit heeft rondgevaren is echter een nogal smalle basis 
om conclusies te trekken. 

Het meest opvallende aan de Kollerup-kogge is evenwel dat de scheepshuid, in 
tegenstelling tot alle andere tot nu toe gevonden koggewrakken, geheel gladboordig 
is. De gladboordigheid is gebaseerd op slechts één oplangerfragment. De andere 
koggewrakken hadden een gladboordige bodem maar overnaadse zijden. Deze glad
boordige bouwwijze, die net zoals het Skandinavische klinkerwerk werd gebouwd 
volgens het zogenaamde shel/-first-principe, was mogelijk omdat men de gangen 
tijdelijk verbond met behulp van houten klossen. Met houten pennetjes dichtge
stopte spijkergaten in de gangen van de koggewrakken uit de IJsselmeerpolders 
tonen dit aan. De latere karveel- of gladboordige bouwwijze is dan ook geen ver
nieuwing. Het ging ook niet om de tegenstelling gladboordig-overnaads; de om
draaiing van de bouwvolgorde was het nieuwe: van shel/-first naar skeleton-first. 
Dit was een langzaam verlopend omschakelingsproces. Volgens 17e-eeuwse scheeps
prenten werden tot ver in die eeuw grote schepen gebouwd in een bouwwijze die 
zowel de shel/-first-methode (de bodem) en de skeleton-first-methode (de zijden) 
toepaste. Het vlak werd nog op de laat-middeleeuwse wijze gebouwd; gladboordige 
planken voorlopig vastgehouden met behulp van houten klossen. Dus niet alleen 



Itcm van den kcgghe 19 

hebben verschillende bouwwijzen elkaar in een vroeg stadium beïnvloed; delen van 
een bepaalde bouwwijze hebben een lang en hardnekkig bestaan gekend. Tot voor 
kort werd de Staverse jol nog op deze middeleeuwse wijze gebouwd. 

De laat-middeleeuwse wrakken uit onder meer de IJsselmeerpolders die we de naam 
kogge hebben meegegeven, laten vorm verschillen zien. Zo zijn de kimmen nergens 
hetzelfde, verschillen de afmetingen, wijken de boordhoogten af en verschillen de 
mastposities eveneens. Ook de bouwconstructies tonen onderlinge verschillen. Deze 
verschillen kunnen regionaal bepaald zijn maar functieverschillen zijn waarschijn
lijker. Naast de koggen komen in de schriftelijke bronnen van de Lage Landen een 
hele rij typenamen voor: baardse, kraayer, waterschip, ever, pleyten, schuiten, enz. 
We kennen alleen de zogenaamde koggebouwtraditie. Er is niets op tegen te ver
onderstellen dat in een beperkt gebied als de Lage Landen de andere typen op de-

Fig. 1. Dwarsdoorsneden 
Skuldelev 5 en Folevik 1 
(naar Härdh, 1984). 
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zelfde wijze werden gebouwd. Dit geldt wellicht zelfs voor de nog steeds myste
rieuze hulk. Een pelgrimsinsigne uit de 14e eeuw, gevonden in Londen, toont een 
schip met een kogge-achtig achterschip en een voorschip met hulkkenmerken.8 Van 
deze hybride vorm zijn meer laat-middeleeuwse afbeeldingen. Was de hulk nu een 
vertegenwoordiger van een aparte bouwwijze, een andere grondvorm dan de kogge? 
De boten van Utrecht hebben inderdaad een andere grondvorm maar het is hoogst 
twijfelachtig dat ze hulken werden genoemd.9 Het meest waarschijnlijke is dat de 
hulk een vertegenwoordiger is van een bouwwijze die ook de kogge heeft voort
gebracht. Omdat de hulk buikiger was dan de kogge (waarschijnlijk een bewuste 
bouwpolitiek) heeft ze door haar grotere laadvermogen de overhand gekregen over 
de kogge. 

Ook aan de hand van de middeleeuwse afbeeldingen, met name de stadszegels, we
ten we dat er variaties zijn geweest binnen het type kogge. Zo zij n er hoog op
gebouwde vaartuigen en boten met lage boorden, hoekige en ronder gebouwde 
schepen en kleine en grote exemplaren. Deze verschillen kunnen regionaal bepaald 
zijn, maar functieverschillen zullen zeker een rol hebben gespeeld. Nu was er in de 
late middeleeuwen geen sprake van een grote specialisatie binnen de scheepvaart. 
We komen niet verder dan het onderscheid tussen handelsschepen, vissersvaartuigen 
en oorlogsschepen. De laatste waren niet meer dan troepentransportschepen. Uit 
verschillende soorten middeleeuwse bronnen weten we dat dit heer koggen en baard
sen werden genoemd. De Engelse tegenhanger van de baardse, de barge, komt soms 
in de bronnen voor met eigennamen als 'St. Mary Cog' en 'The Cog John,.10 Dit 
wijst op een vermenging van typennamen van schepen die eenzelfde functie had
den. In de laat-middeleeuwse afbeeldingen zijn vaak geroeide schepen met man
schappen te zien. Archeologisch zijn deze typen nog niet aangetroffen ofwel nog 
niet als zodanig herkent. Ook blijkt uit de bronnen dat handelsschepen vaak voor 
oorlogsdoeleinden werden gebruikt. 

De meeste afbeeldingen zullen handelsvaartuigen voorstellen. Het zegel van 
Vlaardingen kan echter beschouwd worden als een vissersvaartuig gezien de aan
wezigheid van een nettenpoort. Ook in de kerk van Sanda op Gotland komt een 
kogge-afbeelding voor met een netten poort in de verschansingY In een Bremer 
oorkonde uit 1288 verzoeken enkele geestelijken de hertog van Noorwegen de tol 
op haringschepen "in het gemeen kogge genoemd" niet te verhogen12 De kogge dus 
als vissersschip. 

Er is een ankerverordening betreffende Sluis uit 1401 waarin naast andere 
scheepstypen sprake is van koggen en kleine koggen13 In twee rekeningen, een 
Gelderse en één uit Deventer, komt de naam 'koeynre'- en 'Kunren'-kogge voor. 14 

De benaming Kunre-kogge is intrigerend omdat het zegel van Kuinre een duide
lijke kogge laat zien met in het randschrift de tekst "Ghemene Buren van Kunre". 
De kogge in het zegel is uitgerust met een tweepootmast. Nabij Spakenburg is een 
koggewrak gevonden dat twee mastsporen in de scheepszijden had die een twee
pootmast suggereren. 15 Een bijzonder koggetype? Er zijn vorm- en functieverschil
len binnen het aangenomen 'kogge'-type in de middeleeuwse afbeeldingen te zien. 
Vooral het Kollerup-wrak toont aan dat we met een begrip als 'bouwtraditie' in de 
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zin van een geheel van vaststaande regels en gewoonten op gigist bestek varen. De 
uitdrukking 'koggebouwtraditie' is in feite niet bruikbaar. Hoe meer we weten des 
te vager wordt het begrip 'traditie'. De middeleeuwse scheepsbouwer wist hoe hij 
een boot moest bouwen, omdat zijn leermeester het ooit had voorgedaan. Hij kende 
de constructie van de verschillende onderdelen. De middeleeuwse scheepsbouwer 
kende geen tekeningen; wel had hij waarschijnlijk houvast aan vaste maten en mal
len. Het geheel van de boot met de daarbij horende constructies zat echter in z'n 
hoofd. Dit idee was natuurlijk afhankelijk van factoren als grondstoffen en techno
logische kennis. We kunnen dit de constructionele conceptie noemen. Maar dit be
paalt nog niet hoe de boot eruit zal zien; de vormgeving. Een boot wordt gebruikt 
voor een zeker doel. Vissersschepen zijn ineffeciënte koopvaarders. De vormgeving 
is afhankelijk van de functie, die op haar beurt wordt beïnvloed door het karakter 
van het vaarwater en het klimaat, b.v. overheersende windrichtingen. De gebruiker 
van de boot of het schip heeft dan ook het beste idee hoe de vormgeving van een 
vaartuig moet zijn voor het efficiënt vervullen van een bepaalde functie. Dit kan 
de functionele conceptie worden genoemd. Het begrip 'bouwtraditie' wordt dus in 

Fig. 2. Dwarsdoorsnede; recon
structie WIO . In: H.R. Reinders 
et al .. 1978: bijlage 1 J, C-C en 
F_F. 16 
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twee aspecten opgesplitst. Het zijn twee werkdefinities, die zeker niet algemeen 
geldend hoeven te zijn. Vanuit de functionele conceptie wordt de vormgeving be
paald; dit zal vaak betekenen dat de constructionele conceptie aangepast moet wor
den. Nu kennen we natuurlijk niet de constructionele conceptie die de middeleeuw
se scheepsbouwer van een boot had. Maar we kunnen deze wel afleiden uit het 
archeologische materiaal. 

Wat de kogge betreft is er de zwakke bodem met een kielplank en gladboordige 
bodemgangen. Deze onderdelen zijn niet onderling verbonden. Ze zijn alleen met 
de inhouten verbonden. Bovenin verbinden de doorgaande dwarsbalken de beide 
scheepszijden. Ze zijn zwaar uitgevoerd en zijn in feite hét versterkende element 
in het gehele schip en hebben voor een groot deel de functie van de kiel overge
nomen. Dit is dus de constructionele conceptie; kortweg: een zwak onderwaterschip 
en sterk op dekhoogte. 

Als we nu de dwarsdoorsneden van de 15ejl6e-eeuwse waterschepen bekijken 
zien we eenzelfde zwak geconstrueerde bodem met een kielplank en gladboordige 
bodem (fig. 2); de oudste teruggevonden exemplaren hadden een geheel overnaadse 
scheepshuid. De functie van de zware doorgaande dwarsbalken is in het waters chip 
overgenomen door drie zware bunschotten. In de zijden bevinden zich dikke 
binnenboorden die samen met de bunschotten de sterkte van het schip bepalen op 
dekhoogte. Het is dus in feite dezelfde constructionele conceptie als bij de koggen. 
Bovendien hebben waterschepen constructiedetails als de tweemaal omgeslagen 
nagels in de overnaadse gangen, die ook in de koggen voorkomen en ook de 
breeuwwijze is dezelfde. Volgens de schriftelijke bronnen komt het waterschip al 
in de 14e eeuw voor, wellicht in een wat andere vorm.17 Het waterschip en de 
kogge komen voort uit dezelfde bouwtraditie. De totaal andere vormgeving van het 
waterschip is het gevolg van de functionele conceptie. Het was een vissersschip. Op 
basis van deze vergelijking tussen kogge en waterschip is het aannemelijk te ver
onderstellen dat ook de heerkogge, de baardse, de ever, de kraayer, etc. volgens 
een vergelijkbare constructionele conceptie zijn gebouwd. 

Vanouds heeft traditie een conservatieve, behoudende bijsmaak. Iets wat van 
binnenuit niet verandert. Gezien vanuit de bovenbeschreven wijze wordt het begrip 
dynamischer; een wisselwerking tussen de constructionele en functionele conceptie. 
Die dynamiek is er zeker geweest in de late middeleeuwen. 

Summary 

There are same twenty late-medieval wrecks we have called cogs because they have 
eonstructional characteristies in comman. However, the 12th-century Kollerup eog, 
found a10ng the eoast of Jutland (Denmark ) is different. [t has stringers directly 
on the inside of the planking and the frames pass over them by way of notehes. One 
stringer is placed on astrake that shows an L-shaped cross-seetion amidships. [t 
is a remnant (meginhufr) from the Viking Age. The wreek of the Kolding eog, a1so 
found in Jutland, shows the same stringer construetion. ft is a feature of the Danish 
eogs and of boats built in the Scandinavian 'dinker tradition' also found in Denmark 
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(Skuldelev alld Folevik - lllh cenlury - and Kyholm - 13lh cenlury). The Kollerup 
alld Kolding (undaled) wrecks are cogs wilh same Scalldinavian fealures. The 131h
celllury wreck Kalmar I (Sweden), buill ill Ihe Scalldinaviall way, had a cog-like 
slem with a slem rudder. The 14lh-cenlury Kalmar II also showed same cog fea
lures. 11 can be assumed Ihallhe Iwo building Iraditions influellced each olher in Ihe 
121h cenlury alld maybe earlier. According la Ihe recollslruclion Ihe Kollerup cog was 
lolally carvel-buill. The olher cogs had a carvel bol/om and c/inker-buill sides. The 
cogs were built 'shell-firs/'. CJamps held Ihe flush slrakes lemporarily logeIher. In 
Ihe Low Countries Ihe bol/oms of big sea-going vessels of Ihe l7lh cenlury were built 
ill exactly Ihe same way. Same aspecls of lale-medieval shipbuilding were very 
persislenl. 

We know from ieonographie alld wril/en sourees Ihal Ihere were various Iypes of 
eog: eogs, small eogs , 'Kunre' eogs and 'heer'eogs. Also Ihe eog wreeks show many 
differenees. We may assume Ihal Ihis refleeled differenl funelions. Olher lale
medieval ship Iypes are Ihe baardze (barge), kraayer, hulk, ever, pley, ele. 

Medieval ships were built 'by eye'. Only Ihe builder had an idea of Ihe ship and 
ils conslruclion: Ihe 'conslruelional eoneeplion'. The user had an idea aboul Ihe besl 
shape of Ihe ship for performing a eerlain lask: Ihe 'funelional eoneeplion'. The 
lal/er influeneed Ihe 'eonSlruclional eoneeplion'. The 'eonSlruelional conception' of 
a eog is, ill shorl, a weak bol/om and a very slrong deck (with heavy prolruding 
beams). The 'eonslruelional eoneeplion' of Ihe i51hl i6lh-cenlury waterschepen 
(walerships) was Ihe same. The walerships also shared eonslruelion delails wilh Ihe 
eog. Aecording 10 Ihe wril/en sourees Ihe walership already exisled in Ihe 14lh 
celllury, Bolh Ihe eog and Ihe walership are producls of Ihe same building Iradilion. 
lt is highly possibIe Ihal Ihe 'heer'cog, baardze, ever, elc. and even Ihe myslerious 
hulk were buill in Ihe same Iradilioll. 
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Cogge en Coggeschip: Late trends in cog development 

FRED HOCKER 

The cog, the workhorse of the Hanseatic merchant fleet in the 13th and 14th 
centuries, was largely replaced in that capacity by about 1450 by the hulk. The early 
15th century saw some confusion of the two types in written records, possibly indi
cating the development of a hybrid form, but the common carrier was eventually 
called 'hulk'. The term 'cog', or variants of it, continues to appear in the written 
sources throughout the 15th century and into the 16th, but not normally in refe
rence to deepwater vessels. Ship historians interested in th is period have tended to 
concentrate on the elusive hulk and largely dismissed the cogs of the 15th century 
as smalI, inland vessels (e.g. Hagedorn, 1914; Reinders & Oosting, 1989). One some
times gets the impression that early on the morning of 1 January, 1401 the cog dis
appeared from the Baltic and the North Sea. In fact, the later history of the cog, 
while less important economically, is no less interesting or vital to an understanding 
of the cog 'type' in general. Cogs and cog-like vessels were employed in several 
important, if specialized, trades throughout the 15th century and derivatives pointed 
the way toward the inland carriers so essential to Dutch economic expansion in the 
16th and 17th centuries. 

Some distinguishing features of the cog type have been suggested by comparison 
of the numero us excavated examples from the Netherlands, Scandinavia and 
Germany, with some reference to numerOuS ship representations on city seals from 
the same area (Reinders, 1985; Reinders & Oosting, 1989). These features can be 
summarized as follows: 
- a plank keel, generally less than twice the thickness of the adjacent garboards, 

connected to straight stem and stem post by intermediate knees, called hooks; 
- bottom planking flush-laid in the middle of the huil but overlapped near the 

ends, with full overlapping planking on the sides. The lapstrake planking is 
fastened together by double-clenched iron nails; 

- lower plank hooding ends seated in rabbets in the hooks and posts, but upper 
hooding ends scabbed, or nailed to the exterior faces of the posts; 

- caulking in the plank seams by tarred moss covered with light wooden laths and 
held in place by iron clarnps, called sintels (Vlier man & van Dijk, 1980); 

- a rudder mounted on the stempost. 

The straight posts, stern rudder and lapstrake side planking impose a certain amount 
of similarity in appearance (indeed, these are the salient features of the numerous 
medieval representations of cogs on German and Dutch city seals; Ewe, 1972), but 
the accepted diagnostic features are essentially structural, and wide variations in 
dimensions and form are possible. Although the large, seagoing cogs are rather 
similar in shape and proportions (Reinders, 1985; Oosting, 1987), the smaller vessels 
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from the Zuiderzee and Denmark are eaeh nearly unique (Reinders, 1985; Crumlin
Pedersen, 1979; Andersen, 1983). Compare, for example, the Bremen eog, over 20 
m long, carrying 80 tons of cargo in a flat-bottomed, slab-sided huil (Kiedel & 
Schnall, 1982) with find NZ 43 from the IJsselmeerpolders, 11.8 m long, carrying 
9 tons in a round-bottomed, relatively fine, even graceful, huil (van de Moortel, 
1987; 1988). In this sense, it may be more appropriate to speak of cog-like vessels 
(Reinders, 1985; van de Moortel, 1987) Or even 'cog-built' ships, as the medieval 
concept of what identified a ship as a cog remains unknown. There are also struc
tural variations within the type: the use of throughbeams is not universal, and mast
step arrangements are almast as numerous as cog finds (Reinders, 1985). Over the 
centuries, the number of flush-Iaid strakes seems to decrease and heavy false posts 
are added at the ends (Crumlin-Pedersen, 1979; Reinders, 1985). 

The cog probably has its origins in Frisian coastal craft of Carolingian times 
(Crumlin-Pedersen, 1965; Ellmers, 1982). The use of the sheltered waters of the 
Waddenzee by German and Frisian traders na doubt contributed to the reliance of 
Hanse shippers on the type and its development into a large, deepwater carrier 
suitable for the transport of the bulk goods on which Hanse prosperity was based. 
At same point, however, the increasing demand for tonnage must have exceeded the 
technical or economic limits of cog construction or operation. Hulks, which had 
been common in 14th-century northern Europe but smaller than contemporary cogs, 
grew rapidly late in the century and by the early 15th century regularly exceeded 
cogs in size. In bulk trades, ship capacity is everything, as freights must be kept 
down to make bulk goods profitable and a larger ship carries each ton of cargo 
more cheaply than a smaller ship, other factors being equa!. 

While largely displaced from the major Baltic routes, which depended on the 
transport of grain, timber and salt, the cog continued in service to trad es less 
dependent on extreme ship size. The Zeelanders in particular seem to have held 
onto the cog for cross-Channel and French trade much langer than the northem 
Dutch (e.g. Smit, 1942, no. 265; Sneller & Vnger, 1930: nos. 226 , 294). Throughout 
the 15th and weil into the 16th century, the coal trade between England and Zee
land depended on cogs of medium size (Smit, 1942: nos. 51, 247, 270). These ships 
rarely exceeded 50 tons capacity, where Hanse cogs had regularly exceeded 200 tons 
(100 las/en) in the 14th century (Stieda, 1887; Heinsius, 1956). The basic design of 
the cog, with its braad, flat bottom, had originated in shoal waters and was still weil 
suited to traffic in restricted waterways such as the Zuiderzee and the binnenweg 
between the Zuiderzee and the Scheldt. A comman term for smaller vessels engaged 
in the transport of transshipped international goods between Amsterdam and Flan
ders was coggeschip (Ketner, 1946), and cogs and coggeschepen appear frequently 
(and interchangeably) in the 15th-century toll records from Iersekeroord (Vnger, 
1939). Coggeschepen or cogships also appear in English ports as late as the 1510's 
(Smit, 1942, no. 265). The increasing use of coggeschip where cogge had been 
comman in earlier centuries probably reflects changes in terminology more than a 
significant change in the type itself. 

These references attest the continued importance of the cog, but give us little clue 
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to its changing nature other than general indications of size. Archaeological evi
dence is needed to illuminate technical developments. That evidenee may be pro
vided by a shipwreck exeavated in 1986 by the staff of the Museum voor Scheeps
archeologie in the new town of Almere, South Flevoland (fig. 1). Ditehing work 
in Wijk 13 revealed the well-preserved remains of a eog- like vessel approximately 
16 m long . The remains were removed to the Museum workshops in Ketelhaven, 
where they we re recorded in 1988 by graduate arehaeology students from Texas 
A&M University before being reburied at the Museum's 'ship cemetery' near Nij
kerk. 

Coins found on the wreck dated the sinking to af ter 1422 and probably before 
1434, but the vessel itself had been repaired in several places and is perhaps ten to 
twenty years older. It is nevertheless the youngest dated cog find. Certain features 
of the Almere cog point toward future developments in Dutch inland eraft, even 
while the basic structural philosophy elearly recalls the previous centuries . 

As reconstructed, the Almere eog is 16.00 m long between perpendiculars (with
out the missing rudder) but only 4.04 min beam and 1.84 m deep amidships, thus 

Fig. 1. The excavation of a 15th-century eog in Almere, South Flevoland, as seen 
from the stem ( photo Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders). 



28 F. Hoeker 

relatively narrow and shallow for its length. The shallowness is not unusual for 
Zuiderzee cogs - NZ 43 is liltle more than a saucer (van de Moortel, 1987; 1988) 
and M 107 from the Northeast Polder is not much deeper (Modderman, 1945) -but 
the narrow beam is less comman and suggests a specialized use in restricted water
ways. In the post-medieval periad, the beam of billnellvaarders tra velling the net
work of rivers, canals and lakes between the Zuiderzee and Flanders was limited 
by the Donkere Sluis in Gouda, 4.68 m wide (Petrejus, 1973), and there is little 
reason to suppose that the locks were any wider in the previous century. 4.5 m also 
se ems to be an upper limit for the beam of medieval riverine eraf! excavated in the 
polders (Reinders, van Veen, Vlierman & Zwiers, 1980; Modderman, 1945). The 
find spot of the Almere cog is not far from one entrance, at Muiden, to the binnen
weg. While not at all conclusive, I believe it is at least possible, if not pro ba bie, that 
Almere Wijk 13 is a binnen vaarder rather than a regular Zuiderzee ship. 

Despite the limited beam and depth - draft probably did not exceed 1.3 m in 
normal use, as the lower edge of the 55 cm-wide sheerstrake was only superficially 
caulked - the huil shape was full enough to allow a capacity in excess of 25 tons. 

Fig. 2. Schemalic sec
liolls: a) cog Almere 
Wijk 13 al midships 
and zeil balk; b) wijd
schip OB 71 al mid
ships and zeilbalk. 
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Toll records from both Iersekeroord, on the binnenweg (Vnger, 1939) and Kampen, 
on the IJssel (Smit, 1919) suggest that th is size is quite common for inland craf!. 
To get this much capacity within the Iimits of depth and beam required some dis
tortion of the 'normal' cog form, already rather full in section and at the ends . The 
width of the bottom is a larger proportion of the total beam than the 1/ 2 typical of 
Zuiderzee cogs or the Bremen cog (Reinders, 1985), so the section is much squarer 
than other cogs, especially the round-bottomed variants sueh as NZ 43 and M 107 
(fig. 2a). In reference to Mr. Oosting's paper on the comparison of hulls by the use 
of farm coefficients, the Almere cog has a midships coefficient in excess of 0.9, 
compared to 0.79 for NZ 43 (van de Moortel, 1987). Note the tumbIe home of the 
sides, sa that the maximum breadth coincides more or less with the highest Iikely 
laad waterline. As far as I know, Almere Wijk 13 is the only cog sa shaped, but 
tumble home in the bulwarks is a common feature of later Dutch Zuiderzee and 
inland craft. 

This fullness of the midship section is carried very far forward with only enough 
rise of floor to cover the slight hollow in the entrance. This hollawat the gripe is 
eharacteristic of cogs and has been interpreted as an intentional hydrodynamic 
feature (Vnger, 1980; van de Moortel, 1987) but the entrance it produces is toa 
short and small to be very effective in improving performance. The hollow is more 
Iikely an unavoidable consequence of cog construction: the angular join of keel and 
post combined with full-length garboards run into post rabbets farces a short, hard 
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twist into the ends of the garboards and an inverse angle between the garboard and 
second strake. The shape of the Almere cog indicates the builder's intention to 
eliminate as much of this hollow, which restricts capacity, as possible by carrying 
the full, flat bottom up and over the garboard. This is partially accomplished by 
increasing the rake of the stem, which allows the second and third strakes to enter 
the rabbet with very little deadrise and gives the appearance of a buIging, over
hanging bow. The overall effect is to obtain same of the advantages of a curved 
stem within the confines of the cog's straight posts. The full bow and stern also 
mean that the beam remains near maximum until quite close to the ends of the ship. 
Later Dutch vessels completely eliminate the hollow forefoot and carry the bottom 
flat forward to the stem. 

This vessel also uses a few structural dodges to maintain maximum capacity. The 
throughbeams seen on same cogs are absent, but there has been an attempt to retain 
same of their structural advantages without the penalty of increased beam. A heavy, 
broad-headed bolt is driven through the plank from the outside and fastened to the 
forward face of the beam, thus offering same resistance to the tendency of the sides 
to spread apart, but the balts were not effective at distributing the stress and split 
the planks. In this connection, it may be significant that tonnage rates at the Ierse
keroord toll distinguished between deurbalckt ships and coggeschepen as late as 
1519 (Dnger, 1939: no. 47). 

The basic arrangement of th is cog and same of its structural features can be seen 
in later Dutch Zuiderzee and inland craft of many types. Rather than the fore- and 
aftercastJes typical of larger, I 4th-century cogs, the Almere cog is 'flush decked.' 
A large, open hold separates a small afterdeck from a larger foredeck. The hold 
continues partway under the foredeck but is separated from a bow compartment by 
a light bulkhead. The central hatch is framed by heavy double beams at each end 
and thick gangways down the sides. These gangways are firmly fastened to the sides 
of the ship and add a great deal of longitudinal strength to the upper huil. A 
wedge-sectioned coaming, the denIIeboom, is fastened to the inner edge of each 
gangway and farms the base for arched hatch covers. The forward double beam, the 
zei/balk, is just aft of the mast, which is set fairly far forward in the same position 
comman on spritsail-rigged vessels (fig. 2a; fig. 3a). Almere Wijk 13 is not the only 
cog to display these elements. The cog excavated at lot M 107 shares many aspects 
of arrangement and construction with the Almere cog, although the huil section is 
much rounder (Modderman, 1945; Reinders, 1985). M 107 is also relatively late and 
may be nearly contemporary with Almere Wijk 13 (Reinders, van Veen, Vlierman 
& Zwiers, 1980). 

All of these features can be found on the wijdschepen and smalschepen of the 
17th century, the tjaiks of the 18th century that developed from them, and the 
basic hatch structure is still seen, in steel, on modern Rhine barges. Compare, for 
example, the beurtschip sunk in the 1620's or '30's in the modern town of Lelystad 
(Hoeker, in press). This vessel, a wijdschip excavated by the Museum voor Scheeps
archeologie in lot B 71, East Flevoland, in 1980, is surprisingly similar to the 
Almere cog in many ways. Not only are the arrangement and hatch framing 
virtually identical, but even the huil farms are somewhat alike, excepting the 
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straight, raking post of the cog (fig. 2b; fig. 3b). While it is probably a bit exces
sive to suggest a direct line of des cent from cog to wijdschip or smalschip and 
tjalk, it is not hard to imagine a relationship of same sart. The 'missing link' may 
be a vessel of the mid-16th century investigated in lot GZ 13. The shape and hatch 
structure strongly suggest the 17th-century wijdschip, but the basic construction, 
with flush-Iaid bottom planking and lapstrake sides, echoes the cog (Reinders, 
pers. comm.). 
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De Hekbalk 

ANDRÉ WEGENER SLEESWYK 

Inleiding 

De hek balk was in de houten scheepsbouw bij vele schepen een belangrijk onder
deel van de romp, maar niet bij alle. Dat sommige schepen er wel een hadden, en 
andere niet, betekent dat het al dan niet aanwezig zijn van dit onderdeel een moge
lijk criterium is om scheepstypen van elkaar te onderscheiden. Natuurlijk is dit dan 
niet het enige criterium maar wel een dat belangrijk is, want de aanwezigheid van 
een hekbalk betekent dat de beplanking van het achterschip op een andere manier 
was uitgevoerd dan wanneer er geen aanwezig was. Dit wordt duidelijk als we de 
toepassing van de hekbalk bezien. 

We doen dit aan de hand van een tekening (fig. I) die is gemaakt naar gegevens 
van Jean Boudriot (1984: p. 131. PI. 3) over de constructie van het slavenschip 
'l'Aurore' van 1784. Deze constructie week niet essentieel af van hetgeen bij de 
meeste grotere koopvaarders en marineschepen in andere Westeuropese landen de 
gebruikelijke constructie van het achterschip was. We zien dat de hekbalk (2) een 
verbinding vormt tussen de achtersteven (I) en de rantsoenhouten (3). Deze waren 
als enigszins achteroverhellende draaispanten uitgevoerd. Dit maakte dat de onder 
de hekbalk aangebrachte horizontale worpen (4) als de treden van een wenteltrap 
de draaiing in de vorm van de horizontale lijnen in het achterschip volgden van 
ongeveer dwarsscheeps bij de hekbalk tot meer langsscheeps onderaan. De beplan
king van het achterschip werd over de rantsoenhouten en de worpen naar de hek
balk geleid, en vandaar naar de spiegel. De rantsoenhouten - oorspronkelijk zullen 
dit wel 'fatsoenhouten' (Eng. [ashion limbers) zijn geweest - en de worpen zijn zeer 
noodzakelijke onderdelen omdat de gangen in het achterschip sterk gebogen moeten 
worden. De loop der huidgangen is geïllustreerd in de bakboordhelft van het schip. 
We zien hier dat deze beplanking van het achterschip eindigde op de achtersteven 
en de hek balk. Daarboven was het wulf beplankt met dwarsscheepse planken die 
waren bevestigd aan de wulfhouten (6) die de concave ronding van het wulf vast
legden. Daarboven was de spiegel, met openingen voor de vensters van de kajuit 
tussen de spiegelbalken (8) en de lichtstijlen (9). 

Het is interessant dat deze bouwwijze, met hekbalk, rantsoenhouten en worpen, 
uit de late 18e eeuw in beginsel identiek is met die van op het oog zeer verschil
lende schepen uit vroegere en latere periodes. Deze elementen vinden we terug bij 
de constructie van het achterschip van de Oostindiëvaarder met platte spiegel uit de 
17e eeuw, zoals bijvoorbeeld door Ketting (1979: pp. 32-33) uiteengezet in zijn 
boek over het model van de in 1649 op stapel gezette 'Prins Willem'. Bij dit soort 
schepen bevond de spiegel zich niet boven en achter de achtersteven, maar er naast 
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Fig . J. Opbouw van het achterschip van 
de slavenhaler {,Aurore van 1784 ( naar 
gegevens van Jean Boudriot). Benaming 
der genummerde onderdelen: J. achter
steven; 2. hekbalk; 3. rantsoenhout; 4. 
worp; 5. hekstut; 6. wuI/hout; 7. wuI/
balk; 8. spiegelbalk; 9. lichtstijl. 

en er voor. De stand van de rantsoenhouten was hier een andere dan bij het voor
gaande schip; ze lagen in hetzelfde dwarsscheepse vlak als de achtersteven. De 
diagonaalsgewijze beplanking over de worpen volgde grosso modo de richting van 
de beplanking die het schip zou hebben gehad als het achterschip rond was geweest. 
Het wordt nu ook begrijpelijk waarom de beplanking van de spiegel op afbeeldin
gen van spiegelschepen uit de 15e en 16e eeuw (een bekend voorbeeld is de gravure 
(Brindley, 1913: pp. 81-84) van een dergelijk schip van Hans Burgkmair uit 1511) 
een voortzetting lijkt te zijn van de zijgangen: dat was in werkelijkheid waarschijn
lijk ook zo. De scheepsbouwers zagen blijkbaar op een of andere wijze kans de 
huidgangen over heel kleine straal te buigen over de rantsoenhouten. We vinden dit 
bevestigd door de beplanking van de spiegel van de bij Australië vergane 
Oost-Indiëvaarder 'Batavia' die ook deze merkwaardigheid vertoont, ofschoon dit 
schip uit de 17e eeuw dateert (A. Vos, pers. meded.). 

In de eerste helft van de 1ge eeuw werd het steeds meer gebruik om de be
planking voorbij de hekbalk over het wulf te voeren. De huidgangen eindigden 
dan op de wulfbalk, die in dat geval op de overgang van wulf naar hek was aan
gebracht (Petrejus, 1974: pp. 39-52). In dat geval waren de wulfhouten vaak hori
zontaal, tussen de hekbalk en de wulfbalk, en ongeveer evenwijdig daarmee, aan
gebracht. Deze constructie was een vereenvoudiging van de voorgaande, waarbij 
de huidgangen eindigden op de hekbalk, met een afzonderlijke beplanking van het 
wulf. 
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In de tweede helft van de 1ge eeuw wijzigde de constructie zich nogmaals. De 
wijze van beplanken bleef in beginsel dezelfde, maar de hekbalk verdween, en de 
rantsoenhouten werden uitgevoerd als zeer zware spanten die aan de stevenbalk 
waren bevestigd. Achter op de rantsoenhouten werden naar achter wijzende knie
vormige hekstutten bevestigd die de vorm van het achterschip bepaalden. Twee 
van de hekstutten liepen aan weerszijden van het hennegat naar achter. Deze con
structie van het achterschip bleef gebruikelijk tot aan het einde van de houten 
scheepsbouw in deze eeuw. Ze werd alleen bij zeeschepen toegepast, nooit voor 
zover bekend, bij binnenvaarders. 

De hekbalk vóór de 17e eeuw 

Wat betreft de toepassing van de hekbalk uit de periode vóór de 17e eeuw zijn we 
gebrekkig geïnformeerd. Een van de weinige afbeeldingen van een schip in aan-

Fig. Z. Gravure van Ph. Gal/e, die de constructie van een vaartuig door schipbreuke
lingen afbeeldt. 
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bouw uit die tijd geeft de volgende illustratie (fig. 2), een reproductie van een 
gravure uit het boek van De Bry van ca. 1580 (Rubin de Cervin, 1967: pp. 11-33), 
dat de grote ontdekkingsreizen uit de voorafgaande eeuw beschrijft. Na een schip
breuk op een onbekende kust wordt met de overgebleven wrakstukken een nieuw 
schip op stapel gezet. We zien hier dat de achtersteven is opgericht, en dat daar 
bovenop de hek balk is bevestigd, waarvan de einden verbonden zijn met de ra nt-

© 
Fig. 3. Gravure van Wil/em a Cruee van een kraakmodel, 1467. 
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soenhouten. Om de huidgangen van de rantsoenhouten naar de hek balk te kun
nen geleiden, was het wel noodzakelijk dat of de rantsoenhouten als draaispanten 
waren uitgevoerd, of dat de hekbalk in het horizontale vlak was gebogen. Het lijkt 
er op dat het laatste het geval is. In het stadium van de bouw dat in de gravure is 
aangegeven is het duidelijk dat men bezig was met het oprichten van spanten. Vóór 
ca. 1460 was men in dit stadium van de bouw bezig geweest met het aanbrengen van 
de huid. Juist bij een shell-firs/-constructie zal het gebruik van rantsoenhouten 
essentieel zijn geweest om de sterk gebogen huidgangen naar de hekbalk te geleiden 
als ze daarop moesten eindigen. 

De door de laat-15e-eeuwse graveur Willem a Cruce (Sleeswyk, 1989: pp. 21-44) 
afgebeelde 'kraeck' (fig. 3) stelde waarschijnlijk in de oorspronkelijke staat een 
model voor, waarvan er voor het huwelijksfeest van Karel de Stoute in 1468 dertig 
van gemaakt werden. Het is gebouwd met huidgangen die niet alleen eindigden op 
de achtersteven, maar ook op een hekbalk, en die ongetwijfeld over rantsoenhouten 
waren geleid. Er is jammer genoeg geen schip of model uit die tijd bewaard - voor 
zover bekend - waar deze bouwwijze toegepast is. 

De Bremer kog was niet uitgerust met een hekbalk, maar het model van Ebers
dorf, dat volgens Steusloff (1983: pp. 189-207) er een is van een kog, bezit wel een 
korte dwarsbalk die bovenop de achtersteven staat. Het bovenste paar huidgangen 
dat op de achtersteven eindigt, is aan de achterzijde in deze dwarsbalk ingelaten. 
De daarop volgende huidgang eindigt op een hekstut die aan het eind van de dwars
balk is bevestigd. De opbouw van hetgeen van het achterschip van het Ebersdorfer 
model over is wordt in bijgaande figuur (fig. 4) aangegeven. Ofschoon Steusloff dit 
model dus als dat van een kog karakteriseert, lijkt twijfel hieraan wel op zijn plaats. 
De vraag hoe het achterschip verder opgebouwd zou zijn geweest, blijkt eenvoudig 
te beantwoorden aan de hand van een vergelijking met het Mataromodel. Ook daar 
vindt men dat op de achtersteven een dwarsbalk is bevestigd, en dat de gang die 
volgt op de bovenste gang die op de achtersteven eindigt, op dezelfde wijze op een 
hekstut eindigt. Bij beide modellen ontstond tussen deze twee gangen aan beide 
zijden van het achterschip een horizontale driehoekige opening, die door het dek 
of een vulstuk afgesloten moest worden. Bij het Mataromodel kan men zien hoe 
de twee, bij het Ebersdorfer model missende, verticale balkjes die boven in de 
dwarsbalk waren ingelaten het hennegat begrenzen. Een verschil bij de opbouw van 
de achtersteven bij de twee modellen is gelegen in het feit dat de bovenste gang die 
op de achtersteven uitkomt, bij het Mataroschip in de dwarsbalk is ingelaten aan 
de voorzijde, en bij het Ebersdorfer model aan de achterzijde, maar dit is niet een 
wezenlijk verschil te noemen tegenover de talrijke punten van overeenkomst tussen 
de twee modellen wat betreft de constructie van het achterschip. Het verschil in de 
overnaadse beplanking van het Ebersdorfer model en de karveel- beplanking van het 
Mataroschip reflecteerde in de 15e eeuw hoofdzakelijk een regionaal verschil. De 
onderlinge overeenkomst tussen de twee modellen is echter veel groter dan de 
overeenkomst tussen de Bremer kog en het model van Ebersdorf, of die tussen de 
kraak van a Cruce en het Mataroschip. 

Het gevolg is dat bij de typebepaling van de twee modellen grote moeilijkheden 
rijzen. We zagen dat bij zowel het model van Ebersdorf als bij dat van Mataro de 
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Fig. 4. Schets van het inwendige van het 
achterschip van het Ebersdorfer model. 
naar een foto van W. Steus/off. /983. 

gangen in het achterschip alle op de steven balk eindigen, en niet of nauwelijks op 
de korte dwarsbalk die daar bovenop bevestigd is. Wat betreft de spantvorm zijn er 
wel vrij grote verschjIlen, die het niet direct aannemelijk maken dat het om het
zelfde scheepstype zou gaan, ofschoon de beide modellen, zoals door Steusloff op
gemerkt, een lengte-breedteverhouding van 2,2:1 bezitten. Maar de verschjIlen met 
de kraak wat betreft het Mataraschip, en met de kog wat betreft het Ebersdorfer 
model lijken te groot dat deze voorgestelde identificaties overgenomen kunnen 
worden. De kraak van a Cruce, met een beplanking in het achterschip die voor een 
groot deel eindigt op een hek balk, zou vermoedelijk door een tijdgenoot niet als een 
scheepstype identiek met het Mataraschip zijn beschouwd, en evenmin lijkt het 
aannemelijk dat hij het model van Ebersdorf met zijn kromme steven als dat van 
een kog zou hebben herkend. Wat betreft de benaming van de scheepstypen die de 
modellen moeten voorstellen, is het wellicht vruchtbaarder na te gaan welke van de 
ons bekende namen van ook overigens onbekende scheepstypen van toepassing 
zouden zijn - zoals bijvoorbeeld de 'nao' of 'nef', de 'kromsteven', de ~crayer' of 
'crayschuit' die Velius in zijn Cronyk van Hoorn (1604: p. 215) noemt als in het jaar 
1460 reeds lang in gebruik. 

Zoals hier in wat volgt zal blijken, werd in de 17e eeuw, toen de eerste ver
handelingen over de scheepsbouw verschenen, de benaming 'hekbalk' alleen dan 
aan een dwars op de achtersteven bevestigde balk gegeven als daar een deel van de 
naar achter lopende huidgangen op eindigden. De dwarsbalk van de twee scheeps
modellen zou daarom niet 'hekbalk' zijn genoemd, vooral ook omdat hier rantsoen
houten ontbreken. In het voorgaande is ook vermeden deze balken zo te noemen. 
Het lijkt nauwelijks betoog te behoeven dat het wenselijk is dat we ons bij dit 
taalgebruik aanpassen. De vraag is dan wel hoe deze dwarsbalken genoemd werden: 
waarschijnlijk was dit 'wulfbalk' , of 'onderste wulfbalk' , de balk die de wulf
constructie draagt. We zouden dus waarschijnlijk bij het Mataraschip en ook bij het 
Ebersdorfer model moeten spreken van de wulfbalk op de achtersteven. 

De lengte van de hekbalk 

De werken van Witsen (1671, herdrukt in 1690) en van Van Yk (1697) bevatten 
beide een aantal certers van schepen waarin de hoofdmaten zijn aangegeven. Witsen 
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zegt in het hoofdstuk van zijn boek (1671: p. 104), dat "Evenmatige grootheit van 
Schee ps leden" behandelt, dat "Om de lengte van de hekbalk te bekomen, zoo neemt 
2/3 van de wydte van het Schip". 

Van Yk, die meer dan een kwart eeuw later schreef, geeft een andere waarde. 
Over de hekbalk schrijft hij (1697: p. 62) dat "Haare Langte word altijd aande ag
terkant, alwaar zij gezien word, gereekend. Wierd voor dezen veel korter, als heden, 
wanneer men drie vierd Deelen van Schips Wijdte, tot haare Langte geevd, ge
maakt". In de periode tussen het schrijven van deze twee boeken was kennelijk de 
lengte van de hekbalk ten opzichte van de wijdte van het schip toegenomen. Deze 
gevolgtrekking wordt gestaafd door de gegevens uit de certers van ca. 30 schepen 
die in beide werken gegeven zijn, en die het mogelijk maakte het Quotiënt van 
hekbalklengte en scheepswijdte als functie van het bouwjaar te bepalen. Het resul
taat is in bijgaande grafiek (fig. 5) weergegeven; de lijn die door de punten is ge
trokken, is gebaseerd op een lineaire regressie-analyse van de Quotiënten uit de 
certers bepaald. Met grotere symbolen zijn de algemene aanduidingen van Witsen 
en Van Yk aangegeven: die blijken goed overeen te komen met de gegevens uit de 
certers. Het blijkt dus dat het Quotiënt van hekbalklengte en wijdte in de periode 
1620-1700 toenam van ca. 0,6 tot ca. 0,75: uiteraard zegt dit niets over de tijd er 
voor of er na. 

Bij de schepen waar het hier om gaat bevinden zich geen fluitschepen, ofschoon 
de beide werken in totaal 9 certers van schepen van dit type bevatten. Echter, niet 
een van deze certers vermeldt een hek balk, dit in tegenstelling tot de certers van de 
overige schepen. Na het voorgaande is het niet moeilijk te gissen waarom: evenmin 
als de kog bezat de fluit een hek balk. De beplanking in het achterschip van model
len en afbeeldingen van fluiten bevestigen dit. Als illustratie wordt hier een afbeel
ding van een fluit, een houthaler uit 1747, getoond (fig. 6) waar de beplanking in 
het achterschip is aangegeven als eindigend op de stevenbalk. 
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Fig. 5. Waarden van de lengleverhouding van hekbalk en wijdte. naar de scheeps
certers bij Witsen en Van Yk. als functie van het bouwjaar. De grote symbolen geven 
aan hetgeen Witsen en Van Yk in het betreffende jaar vermeldden als de gebruikelij
ke verhouding. 
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Fig. 6. Detail val! een tegeltableau voor
stellende 'D'Houtmolel!' in 1747. 

Het ontbreken van rantsoenhouten maakte het beplanken van het achterschip van 
een fluit wel moeilijker dan bij andere zeeschepen, en vereiste veel 'branden' van 
de huidgangen. In een filippica die meer bekendheid verdient dan ze nu heeft, zegt 
Van Yk (1697: p. 72) hierover: "Even ongerijmd komt my ook dat agter rond uit
buigen vande kromloop ende Fluitschepen te binnen. Want indienmen de Scheepen 
agter wijd wil hebben waarom gebruiktmen dan niet liever een Hekbalk, als datmen 
de Barkhouten, en Planken, op de Boege tot schande brande, en egter die nog in't 
aanvooegen doet in Stucken breeken? Of is 't om de Spiegel te ontgaan? Waarom 
dan niet de Engelsche gevolgt; die de Planken van Schips Huid aan de Hekbalk 
hegten? .. In 't kort geseid, 'k heb nog noit eenige gegronde Reden gehoord, waarom 
datmen liever een Fluit, dan een Spiegel-Schip behoord te maaken". 

Oorspronkelijk, dat wil zeggen in 1595 toen de eerste fluit werd gebouwd, was 
het een schip met de in die tijd gebruikelijke lengte-breedteverhouding van 4:1, dit 
volgens de oorspronkelijke uitgave van de Cronyk van Hoorn van Velius van 1604. 
In de tweede druk van zijn werk, uit 1617, voegt hij hier echter aan toe "Men 
maeckte die achterna nog veellangher, als tot vijf ende sesmael so langh als sij 
wijt waren't, maar een eeuw later waren fluiten weer net zo breed als andere sche
pen, met een lengte-breedteverhouding van ca. 4:1. Het onderscheid was toen blijk
baar alleen nog maar de bouw zonder hek balk van de fluit. Van de negen certers 
van fluiten bij Witsen en Van Yk zijn helaas maar twee gedateerd, dus de gegevens 
daaruit konden niet dienen om het historisch verloop vast te leggen van de ver
andering van de wijdte van de fluit. Wel zijn lengte en wijdte van deze fluiten en 
van de andere schepen bij deze twee schrijvers vergeleken in een grafiek die hier 
als figuur 7 is gegeven. Het blijkt dat de fluiten in deze periode, 1627-1673, ge
middeld iets slanker waren dan de overige schepen, waarvan de slankheid gemiddeld 
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constant lag op 0,236; voor de fluiten was dat 0,213. De twee langste fluiten in de 
grafiek zijn gedateerd op 1668 en 1673, en bij deze is de lengte-wijdteverhouding 
gelijk aan die van de andere schepen. Het lijkt er dus op - ons schaarse statistisch 
materiaal laat niet toe dit met meer stelligheid te zeggen - dat de tijdelijk grotere 
lengte-wijdteverhouding van de fluit in de periode 1595-1670 viel. 

De hulk 

Zoals de titel van deze sectie inhoudt, is dit een speculatieve extrapolatie terug in 
de tijd. De afbeelding van een schip in aanbouw uit het werk van De Bry (fig. 2) 
is ook in die tijd door andere kunstenaars gecopieerd, onder andere door Maarten 
de Vos in een schilderij en door De Sadeler in een gravure in spiegelbeeld, waar dus 
linkshandige lieden aan het werk zijn. Deze laatste gravure heeft als inspiratiebron 
gediend voor Greenhill en Manning, die in een recent boek (1988: pp. 59-67) de 
afbeelding interpreteren als één van een hulk in aanbouw, in vooraanzicht. Daar ook 
in De Sadelers gravure het andere eind van het schip alleen maar schetsmatig is 
aangeduid, precies zo als bij De Bry, lijkt deze interpretatie niet al te goed onder
bouwd, en lijkt het meer voor de hand te liggen de prent op te vatten als een 
achteraanzicht. 

Toch is de gedachte van Greenhill en Manning dat de hulk een vrijwel symme
trisch schip zou zijn, met niet alleen een hekbalk en rantsoenhouten aan de achter
steven, maar ook met een overeenkomstige boeg balk en rantsoenhouten aan de 
voorsteven niet om deze reden te verwerpen. Het is namelijk een constructief en 
ook historisch aanvaardbare interpretatie van de laat-middeleeuwse iconografie van 
de hulk, die altijd een zeer symmetrisch schip laat zien. De boeg- en hekbalken en 
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Fig. 7. De wijdte uitgezet tegen de lengte voor de schepen in de certers van Witsen 
en Van Yk. De constantheid van de verhouding tussen deze twee grootheden voor 
schepen anders dan fluiten is opvallend. Fluiten werden in de eerste helft van de 
17e eeuw een tijd lang slanker gebouwd; dit had een lagere waarde van de wijdte 
bij dezelfde lengte tot gevolg. 
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de rantsoenhouten zouden de shell-first-constructie, die in die tijd bij de hulk 
zeker werd toegepast, relatief eenvoudig gemaakt hebben. Als de boeg- en hek
balken tijdens de bouw met elkaar waren verbonden door een gebogen balk, op 
een wijze die de afbeelding van De Bry suggereert, zou het aanbrengen van eerst 
de beplanking en later de spanten zonder grote moeilijkheden hebben kunnen 
plaatsvinden. 

Het deel van de beplanking dat van boeg balk naar hekbalk doorliep was zijdelings 
begrensd door de (hypothetische) naar onder gebogen balk die hekbalk en boeg balk 
met elkaar verbond, en het was dus maar een deel van de scheepshuid; in de zijden 
moesten daar nog gangen aan worden toegevoegd. In dit deel van de scheepshuid 
volgden ze oorspronkelijk de gebogen lijn van de verbindingsbalk, maar later wer
den hier blijkbaar rechte gangen toegepast. Deze balk werd vermoedelijk aan
gegeven door de in de iconografie in het geheel niet zeldzame, scherpe kim die 
van de hek balk naar voren liep en die de grens aangaf tussen de bodembeplanking 
en de zijbeplanking van de romp van een scheepstype dat misschien identiek was 
aan de hulk. 

Zoals gezegd: dit alles is speculatie, maar wel van het soort dat de richting wijst 
als men uit de iconografie of uit archeologische gegevens de bouwwijze van de hulk 
achterhalen wil. 

Summary 

The main funetion of the transom timber was together with the stempost to reeeive 
the butts of the planking aft, the fashion timbers serving as supports for bending 
the strakes over. In the flute all strakes aft abutted only on the stempost; for this 
reason the flute was eonsidered diffieult to lay planking on. The differenee between 
the two systems of planking was important in determining a ship's type. e.g. whether 
she was a eog or a earraek. An athwartships beam on top of the stempost whieh only 
served to support a superstrueture. as in the buss and the flute or in the models of 
Matara and Ebersdorf. was not eonsidered a transom. The ratio of the length of the 
transom timber to the beam in Duteh ships gradually increased from 0.6 in 1620 to 
0.75 in 1700. 
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Galei en Galjoen 

L.Th. LEHMANN 

Nautische termen worden vaak uitgesproken alsof ze eeuwenoud zijn en voorbe
stemd de eeuwen te trotseren. Er zijn er die dat ook doen, maar ook, die maar kort 
bestaan, of, en dat zijn er veel, ongeveer elke eeuw van betekenis veranderen. Een 
alleen nog historisch gebruikte en vage term is galjoen. 

Roeding schreef: Spaanse driemasters, zwaar, met tot vier dekken. Door Portu
gezen ook karaken genoemd. 

Van Yk drukte een gravure naar Frans Huys naar Pieter Breughel de Oude af, 
met daaronder de titel: Spaanse karaken of galjoenen. 

Falconer schreef: 'Name formerly given la ships of war with 3 to 4 batteries of 
cannon, retained only by Spaniards, applied to largest merchant-ships". 

Joäo da Gama Pimentel Barata (1981: p. 182) geeft in een artikel een lijst van 
betekenissen, die, van de 12e tot in de 20e eeuw, vele variaties van het woord dat 
het Nederlands bereikte als galjoen, heeft gekend. Een van de redenen van de grote 
variatie hierin is het feit, dat in Latijnse talen zowel verklein- als vergrootwoorden 
voorkomen. De uitgang -on verkleint in het Frans, maar vergroot in het Spaans. 
De uitgang -one vergroot in het Italiaans. Galion was dus 'kleine galei', galeon 
~grote galei'. 

Een 'praIa' of 'pre' (voorman) van het Venetiaanse arsenaal; Teodoro (of Todara) 
de Niccolè>, heeft, waarschijnlijk omstreeks 1550, een verhandeling over de scheeps
bouw geschreven, die in handschrift bewaard is in het Venetiaans archief. Op folios 
21 co en 27 co vindt men beknopte bouwbestekken van galeoni met riemen. Daar het 
woord galeone al zolang bekend was, is het de vraag of in dit woord het begrip 
'grote galei' algemeen beseft werd, vooralomdal de galea grossa een zeer bekend 
schip was. Teodoro's eerste bestek is van een schip, korter, maar breder dan een 
gemiddelde galei, het tweede, dat iets uitgebreider is, van een inderdaad groter 
schip. Er is een tekening bij van het hoofdspant en de voor- en achterstevens. Aan 
het hoofdspant ziet men dat galjoenen iets hadden, dat galeien niet hadden, maar 
na vi (zeilschepen) wel, namelijk ingetrokken boorden. De curve van het hoofdspant 
wordt bepaald door 4 lijnen, die aanduiden: de breedte van het vlak (fondo), die 
van de boea (mond) en op 2 niveaus die de afstand tussen vlak en mond in drieën 
delen en siepie (6 voet) en Irepie (3 voet) werden genoemd. Ook als de afstand niet 
9 voet was! Nu was allang boea het woord voor de breedte, namelijk van een galei, 
die van boven het breedst was. Hier ligt de boea onder de grootste breedte, die zelfs 
niet aangeduid is. Teodoro vermaant ons goed naar de tekening te kijken, dan zal 
de curve duidelijk zijn. Hoger waar het schip zich weer vernauwt is het dek van een 
kasteel (eassaro) aangeduid. Dit is waarschijnlijk het achterkasteel dat tot bij het 
hoofdspant doorloopt, zoals bij de roeibaerdtzen (rowbarges) van Hendrik VIII, 
afgebeeld op de Anlhony Anthony roll van 1546 (Ruie, 1982: pp. 174-175). 
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Blijkbaar stelde men zich een galei voor als fundament van een hoger schip, maar 
bij de galei stonden de stutten voor de outriggers op het dek ter hoogte van de boea. 
Nu werden ze twee voet hoger geplaatst. Roeibanken stonden op een dek, dus logi
scherwijs zou er een dek moeten zijn twee voet boven de boea, maar de hoogte 
van het halfdek wordt gerekend vanaf de boea, zodat men daar ook een dek ver
wacht en wat moet men met twee dekken twee voet boven elkaar? Op een galei 
zou de outrigger ongeveer 2t voet boven het dek moeten liggen en de waterspiegel 
4! voet onder de outrigger. Hier is dus te verwachten dat de waterlijn midscheeps 
bij de boea ligt. Hierover zegt Proto Teodoro niets. Hij vermeldt wel een nieuw 
snufje: dit galjoen zou per bank twee riemen moeten hebben, elk gehanteerd door 
twee man, waaruit ook blijkt dat in die tijd de overgang plaats vond van het a 
sensiIe naar het a sealoecio roeisysteem. Hij zegt ook niet hoeveel riemen er zouden 
moeten zijn. Naar analogie met galeien waren 27 of 28 banken per boord te ver
wachten. Figuur I geeft een poging het zijaanzicht weer te geven van het schip, 
bedoeld in Teodoro's bestek. Er ontbreekt veel aan, want Teodoro liet veel weg en 
vele dingen, die hij niet weg liet zijn niet meer duidelijk voor ons. Men krijgt wel 
de indruk dat deze galjoenen een silhouet vertoonden dat al lijkt op de driemasters 
van de volgende eeuw. Behalve dan die hoge voorsteven. Die is ook een raadsel bij 
Teodoro. Weliswaar hadden galeien die vanouds, maar net voor 1530 had men het 
idee gekregen, die steven balk niet meer boven het voordek uit te laten steken, om 
recht vooruit te kunnen schieten met een centraal boegkanon (Tenenti, 1962: p. 36). 
Teodoro tekende nog lustig hoge stevens, ook aan galeien. Was hij een reactionair 
of een bloemlezer van bestekken? 

Wij moeten tot na 1571 wachten voor een beschrijving van een dergelijk galjoen. 
Iemand genaamd Fedeli schreef een verslag van de campagne, die culmineerde in 
de slag bij Lepanto. Van het galjoen zegt hij: Als er wind is ziet het eruit als een 
nave en bij kalme zee bediende het zich van de taak van riemen, zoals de galeien 
nog doen (Concina, 1988: pp. 161 en 165: n. 10). Wat het uiterlijk betreft, er waren 
natuurlijk de outriggers (op de galeien al een notoire hindernis bij het bij-de-wind
zeilen). De roeiers zullen, zeker voor en achter, maar misschien ook midscheeps, 
door poortjes hebben geroeid, als op de Bucintoro. 

Er is nog meer. Van 1526 tot 1530 werkte in Venetië Matteo Bressan aan een gran 
galeone. In 1554 bouwde men er nog één die de Vasa 70 jaar voor was door op haar 
maiden trip in het gezicht van de haven (van Malarnocco) te kapseizen (Lane, 1934: 
pp. 39-42). Teodoro heeft ook een bestek van een gran galeone opgeschreven, in 
een andere stijl dan zijn andere bestekken, zodat men hier de indruk krijgt, dat hij 
bestekken bloemlas. Lane heeft dit tot een tekening weten te maken (Lane, 1934: 
fig. 4). Niet alleen is hier geen sprake meer van riemen, maar het zijaanzicht doet 
denken aan de hoge schepen, die men op veel schilderijen ziet (Carpaccio's St. 
Ursula serie en Breughel's Val van Icarus onder vele andere). In de 15e-eeuwse 
scheepsbouw manuscripten heten die navi en elders karaken. Wij hopen over deze 
schepen veel te leren van de Mary Rose. Maar in 1602 noemt Crescentio hoofdstuk 
9 van zijn boek: Galeone 0 Nave (p. 63). Het gaat vergezeld van een gravure van 
Frans Huys naar Pieter Breughel de Oude, met een Bonaventura-mast erbij ge
tekend. 
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Het galjoen was een gewoon schip geworden. Het voor kasteel verloor zijn boven
verdieping en kreeg een kort dek voor zich. Dit arrangement doet denken aan ram
bade en tambouret voorop de galei, maar het boeg kanon midden onder de rambade 
kon niet blijven vanwege de nieuwe mastachtige boegspriet. Ook het achterkasteel 
werd minder excessief. Van de oude navi was de breedte ongeveer 1{3 van de lengte 
(o.a. Rieth, 1987: p. 17), van de nieuwe schepen hoogstens 1{4. Deze ontwikkeling 
zou te maken kunnen hebben met galeien, maar ook met veranderende inzichten in 
aero- en hydrodynamiek. 

Het oude systeem van 'ontwerp' van een schip, dat wij het beste kennen van 
galeibouwers, ging uit van een hoofdspant, met platte wrang en de twee spanten 
voor en achter, die als eerste niets plats meer aan de wrang hadden. Kiel en stevens 
werden ook vastgesteld, zodat, als dit ontwerp getekend werd, men iets zou krijgen 
als een ouderwetse schaats, waarvan het ijzer niet alleen voor. maar ook achter zou 
opkrullen. Het verloop van de scheepswand werd bepaald door het vernauwen van 
de spanten, vastgesteld door middel van ezelsbruggen en 'grafische voorstellingen'. 
Wat tussen steven en 'eindspant' kwam, moest steeds ter plaatse vastgesteld worden 
door de meester-timmerman. Het systeem van de 3 spanten bleef, tot in de 18e 
eeuw, maar voor de kromming en vernauwing van de spanten werd steeds meer 
wiskunde toegepast. Dan was er ook nog de rest van shell- first-constructie in een 
belangrijk scheepsbouwgebied: Hollands Noorderkwartier (Van Yk, 1697: pp. 69-
70). De galei bouwers dachten zo skeleton lirst dat ze de gangen meestal niet noem
den. 

Maar nu het galjoen in engere zin, het onderdeel dat in de 1ge eeuw nog als 
stevenversiering bij stoomschepen voorkwam. Het is vrijwel zeker dat dit is ont
staan uit de galeisneb, waarmee het in het Italiaans nog de naam deelt: sperone. 
Het was in de late 16e eeuw nog recht en ook bij de Vasa nog veel rechter dan op 
latere afbeeldingen. Ook die andere afstammeling van de galei, de galeazza of 
galéasse had vaak een galjoen (Päris, 1878-1886,11: pI. 65-70). In Venetië was in 
de 18e eeuw nog niet iedereen vergeten dat galeone een vergrootwoord van galea 
was, want een model uit die stad, nu in het Marine Museum in Parijs, van een galea 
grossa of galeazza, draagt een inscriptie uit 1726, waarin het een galeone wordt 
genoemd. Het heeft ook een galjoen (Burlet, 1989: pp. 33-36). 

Summary 

Many kinds ol vessels have been called by the name of 'galleon' and its equivalents 
in other languages, since the l2th century AD. One cause of variation is that in 
French this name meant 'small galley' and in ltaliall alld Spallish, 'large galley'. 

From 16th-century Venice we have the earliesl details of galeoni. There were 
galeoni with outriggers and oars, and 'great gal/eo/lS' oarless and high. The latter 
were internatiollally Ilolorious, perhaps because ol their use by then powerlul Spain. 
Gal/eons merged with the 'mainstream' ol square-rigged ships, which were made 
narrower and lower in the 17th century, perhaps under Ihe inlluence of gal/eys, from 
which they inheritaled Ihe beakhead, cal/ed galleon ill Dutch, German and the Scan
dinavian lafJguages. 
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De replica van een VOC-retourschip te Lelystad: de Batavia? 

ARENTD. VOS 

In 1985 werd aan de Oostvaardersdijk te Lelystad de kiel gelegd voor de replica
bouw van een Oostindiëvaarder. Het moest een replica worden van het in 1628 te 
Amsterdam gebouwde en reeds in 1629 bij West-Australië gezonken VOC-retour
schip de Batavia. Men is inmiddels een flink eind gevorderd met de bouw van het 
schip, waarvan geclaimd wordt, dat het exact zo wordt gebouwd als het bekende 
origineel. Daar kunnen echter wel wat kanttekeningen bij gezet worden. 

Het is hier misschien de plaats om te benadrukken, dat de auteur uitdrukkelijk 
niet de bedoeling heeft het project in Lelystad op enigerlei wijze in een negatief 
daglicht te stellen. Wat er gebeurt op de werf in Lelystad is buitengewoon interes
sant en leerzaam. Maar ook in het aanwijzen van de verschillen met de oorspronke
lijke Batavia als specimen van een vroeg-zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder kan 
de replicabouw leerzaam zijn. 

Zoals reeds aangestipt, zijn er wel wat zaken, waarin de replica zeer waarschijn
lijk verschilt van het origineel. Daarbij denk ik niet in de laatste plaats aan het op 
spant bouwen van de replica, terwijl er reden is om aan te nemen, dat het origineel 
huid-eerst is gebouwd (Vos, 1988; 1991). Maar dat is niet waarover ik het hier wil 
hebben. Ook wil ik het niet hebben over de vele details, waarin de replica van het 
origineel moet verschillen. Want het kan niet anders dan dat de replica verschilt van 
het origineel. Immers, de scheepsbouwers hebben niet de beschikking over ge
detailleerde, contemporaine scheepsbouwkundige tekeningen. Men heeft helemaal 
geen contemporaine scheepsbouwkundige tekeningen. Men moet het doen met de 
werken van Witsen (1671) en Van Yk (1697). Verder zijn er enkele scheepsmodel
len - het model van de Prins Wil/em van rond 1650 is in dit verband niet onbe
langrijk - en een handjevol primitieve scheepsbouwkundige tekeningen van rond 
het midden van de zeventiende eeuw of later. De oudste scheepsbouwkundige teke
ningen in Nederland zijn bij mijn weten de tekeningen van Johannis Sturckenburgh 
uit 1648 (Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam). Om kort te gaan, de bronnen 
zijn zeer schaars en dateren voor het grootste deel van meerdere decennia na de 
bouw van de echte Batavia. Er zijn wel meer contemporaine bronnen voor het 
bovenwatergedeelte van de schepen in de vorm van de vele schilderijen. Maar die 
zijn weer niet altijd helemaal betrouwbaar en tonen niets van het interieur. 

In het kader van het thema van dit vierde Glavimans symposion kunnen we ons 
afvragen of het (even los van alle andere overwegingen dan de zuiver wetenschap
pelijke) gerechtvaardigd is op grond van in dit geval enkele tientallen jaren jongere 
gegevens een replica te bouwen. Algemener gezegd: mogen we, wanneer we spreken 
over een bepaald scheepstype, bij het ontbreken van gegevens voor een bepaalde 
periode, gegevens van een vroegere of latere periode extrapoleren (of interpoleren) 
naar onze periode? Het antwoord lijkt mij duidelijk: bij een volstrekt ontbreken van 
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werkelijk contemporaine gegevens, is er geen andere manier om iets te zeggen over 
het desbetreffende scheepstype in de desbetreffende periode. En wanneer er toch 
iets over gezegd moet worden, is extrapoleren of interpoleren mijns inziens ge
oorloofd, mits de afstand in tijd niet al te groot wordt en als de detaillering van 
de uitspraak niet te groot wordt. Maar we dienen ons zeer goed te realiseren, dat 
deze werkwijze gevaren met zich mee brengt, zelfs als de afstand in tijd slechts 
rond de halve eeuw ligt. Het geval van de Batavia kan dat illustreren, want het 
toeval wil, dat de resten van de oorspronkelijke Batavia zijn teruggevonden en 
onderzocht. 

De Batavia werd voor de VOC gebouwd te Amsterdam in 1628 en verging reeds 
op haar eerste uitreis in 1629 bij de Houtman A brolhos voor de westkust van 
Australië. Het wrak werd in 1963 ontdekt en tussen 1971-1976 opgegraven door 
archeologen van het Western Australian Museum te Fremantle (Green, 1975; Baker 
& Green, 1976). Het lag in vrij ondiep water in een zware brandingszone. Groot 
was dan ook de verbazing, dat er een flink deel van de spiegel en het bakboord 
bewaard was gebleven, omdat de ervaring is, dat op ondiep water en zeker in een 

Fig. 1. Augustus 1987. Een groot deel van het spantenraam van de Batavia is al 
opgericht. Huidplanken zijn nog niet aangebracht. Het schip wordt 'op spant' 
gebouwd. (Foto A.D. Vos) 
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brandingszone scheepsconstructies niet lang bewaard blijven. Na documentatie 
werden de scheepsonderdelen gelicht, geconserveerd met PEG en gereconstrueerd. 

In een lezing van Green op het ISBSA van 1988 vernam ik voor het eerst wat over 
de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de scheepsresten, toen nog onder 
reconstructie (Green, 1988; Hogarth, 1988). Green signaleerde aanwijzingen voor 
huid-eerst bouw, maar dat konden we eigenlijk alleen aan de hand van de histo
rische gegevens uit de tweede helft van de zeventiende eeuw al vermoeden. De 
resten van de Batavia vertonen echter nog een ander kenmerk, waarvoor nog geen 
aanwijzingen bekend waren. De scheepshuid blijkt namelijk tot aan het onderste 
berghout te bestaan uit een dubbele laag planken. De buitenste planken zijn in het 
algemeen met spijkers vastgezet aan de binnenste laag planken. Let wel: er is hier 
geen sprake van verdubbeling als bescherming tegen scheepsworm; die was nog eens 
als een derde laag aanwezig op het onderwatergedeelte van de romp. Helemaal op
vallend is, dat de buitenste laag huidplanken niet eindigt bij de spiegel, maar recht 
de hoek omgaat en ook op de spiegel een dubbele plankenlaag vormt. Voor de 
duidelijkheid wijs ik er misschien ten overvloede op, dat één en dezelfde plank dus 
deel uitmaakt van huid en spiegel. Om deze hoek te kunnen nemen moeten de 
scheepsbouwers gebruik gemaakt hebben van in vorm gegroeide planken, want de 
hoek is te scherp om te buigen. 

We gaan een kwart eeuw terug in de tijd naar een ander retourschip van de Oost
Indische compagnie. De Mauritius werd 1601/1602 gebouwd, net als de Batavia voor 
de kamer van Amsterdam. De Mauritius had al een succesvolle reis volbracht toen 
ze in maart 1609, op haar tweede thuisreis, verging voor de kust van Gabon. Het 
wrak werd ontdekt in 1985 en opgegraven in 1986 door de Franse dienst voor 
onderwater-archeologie. Van het schip is een deel van het vlak van ca. 5Xl4 m 
inclusief een deel van de kiel bewaard gebleven. Een stuk van ca. 2xI,5 m is eruit 
gezaagd en tijdelijk boven water gehaald voor nadere studie. Weer werden aan
wijzingen gevonden voor huid-eerst bouwen ook de Mauritius bleek gebouwd met 
een dubbele scheepshuid met daaroverheen een dubbeling tegen de scheepsworm. 
In dwarsdoorsnede vertoont de kiel een dubhele sponning om de dubbele zandstrook 
te bevatten. De buitenste laag planken is met spijkers vastgezet aan de binnenste 
laag (I'Hour e.a., 1989). 

We gaan nog eenmaal een stuk terug in de tijd, maar blijven nu dichter bij huis. 
In onze eigen Waddenzee is in 1984 een scheepswrak ontdekt, waarvan de onder
gang aan de hand van een aantal vondsten op rond ca. 1580-1590 werd gedateerd. 
Het wrak heeft de werknaam Scheurrak 80 I gekregen. Sinds 1987 wordt het op
gegraven door de Afdeling Archeologie Onderwater van het ministerie van WVC' 
en recente vondsten hebben nog geen aanleiding gegeven deze datering belangrijk 
te herzien. Over de bouwdatum van het schip is daarmee nog niets gezegd. Aarde
werk en scheepsconstructie lijken op een Nederlandse herkomst van het wrak te 
duiden. Niet alleen het complete vlak is aanwezig met delen van voor- en achter
steven, ook grote delen van in ieder geval het stuurboord zijn aanwezig, soms tot 

1 De auteur maakt vanaf 1986 deel uil van de Afdeling Archeologie Onderwater en mededelingen over 
bet wrak Scheurrak SO 1 berusten op eigen waarnemingen. Een publicatie Îs nog nÎet voorhanden. 
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aan de bovenkant van de verschansing . Dit wrak lijkt archeologisch gezien vrij 
compleet en kan in de komende jaren nog veel duidelijk maken over de scheeps
bouw van de Republiek in de tweede helft van de zestiende eeuw. 

Gaande de opgraving worden losliggende of losgezaagde stukken gelicht om 
bovenwater in detail bestudeerd te worden. In 1987 is een stuk achterschip met 
steven gelicht; in 1988 kwam een los fragment boord met twee berghouten onder 
een geschutspoort boven water en in 1989 kon een flink deel voorschip met steven 
aan land gezet worden. De studie is nog in volle gang en zal nog enige jaren in be
slag nemen. Maar zowel in achter- als voorschip blijkt, dat de scheepshuid gebouwd 
is met een dubbele laag planken. In het voorschip , waar de onderkant van de kiel 
en de scheepshuid veel beter bewaard zijn gebleven dan in het achterschip, is dat 
heel duidelijk te zien op de zaagsnede. Ook is hier net als bij de Mauritius een 
dubbele sponning in de kiel te zien voor de dubbele zandstroken. De buitenste 
planken zijn met spijkers en houten pennen vastgezet aan de binnenste planken en 
de inhouten. Sporen van een dubbeling tegen scheepsworm zijn (nog) niet aange
troffen. Over de bouwvolgorde kan nog niets gezegd worden . 

Fig. 2. De Batavia. augustus 1987. Duidelijk is te zien. dat er slechts een enkele 
sponning in de kiel zit. Zelfs de zandstrook wordt pas aangebracht als het skelet van 
spanten klaar is ( vgl. Van Yk . /697)1 ( Foto A.D. Vos) 
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We hebben nu over een periode van ongeveer een halve eeuw drie grote schepen, 
die de hele belangrijke overeenkomst vertonen, dat de scheepshuid met een dubbele 
laag huidplanken gebouwd is. Twee van de drie schepen hebben een dubbele spon
ning in de kiel voor de dubbele laag zandstroken. Van het derde schip, de Batavia, 
is niets van de kiel teruggevonden, maar het is zeer waarschijnlijk, dat ook hier een 
dubbele sponning in de kiel was aangebracht. Deze gemeenschappelijke kenmerken 
kunnen geen toeval zijn en de conclusie moet luiden, dat gedurende een bepaalde 
periode in onze geschiedenis grote schepen met een dubbele huid gebouwd werden. 

Naar het waarom van de bouw met een dubbele huid kunnen we slechts gissen, 
daar we niet beschikken over mededelingen van toenmalige scheepsbouwers. Maar 
een aannemelijke verklaring lijkt voorhanden. Zoals bekend, werden in de middel
eeuwen in ons gebied zeegaande schepen overnaads gebouwd. Historische en arche
ologische bronnen duiden erop, dat in Holland en Zeeland de periode tussen ruw
weg 1450 en iets na 1500 een overgangsperiode was (Vos, 1991). In deze periode 
leerde men~ o.a. onder invloed van Bretonse scheepsbouwers, een nieuwe scheeps
bouwwijze, waarbij schepen gladboordig gebouwd werden. Met de nieuwe bouw
wijze moest het ook mogelijk worden grotere schepen te bouwen. Terwijl grotere 
schepen waarschijnlijk in toenemende mate op de nieuwe wijze gebouwd werden, 
bleef voor kleinere schepen de overnaadse bouwwijze nog zeer lang in gebruik. In 
deze oude constructiewijze zit een groot deel van de scheepssterkte in de huid van 
onderling verbonden planken. Het is niet ondenkbaar, dat men wel degelijk bepaal
de voordelen van gladboordige bouw inzag en die bouwwijze ook over wilde nemen, 
maar dat men niet direct het concept van de dragende huid kon loslaten. Anders ge
zegd: men vond het zo belangrijk, dat de scheepshuid voor een groot deel ver
antwoordelijk was voor de sterkte van een schip, dat men de huid dubbel dik 
bouwde. 

We zagen al, dat de buitenste laag planken stevig bevestigd was aan de binnenste 
laag planken. Eigenlijk is er dan sprake van een vorm van onderling verbonden 
(edge- joined) huid planken in de zin van Greenhill (1976) en zo bezien is deze 
bouwwijze een begrijpelijke tussenfase tussen de middeleeuwse en de latere 
zeventiende-eeuwse bouwwijze. 

Ook naar de reden van overgang naar het bouwen van de scheepshuid met slechts 
een enkele laag planken kunnen we alleen maar gissen. Het is echter duidelijk, dat 
het bouwen met dubbele scheepshuid meer materiaal nodig maakt en arbeidsinten
siever is. Beide factoren dragen bij tot hogere kosten voor de bouw van een schip 
en dat moet zeker een rol gespeeld hebben in de verandering. Daarnaast moet men 
er ook vertrouwen in gekregen hebben, dat een schip met enkele laag huidplanken 
voldoende sterk en zeewaardig kon zijn, eventueel door andere elementen voor 
langsscheepse versterking toe te voegen. 

We hebben al een mogelijke aanvangsperiode voor het bouwen van schepen met 
dubbele scheepshuid. Kunnen we ook een eindperiode aangeven? We hebben de 
beschikking over de historische bronnen van het midden van de zeventiende eeuw 
of later. Ze kwamen al eerder ter sprake. Alle beschikbare gegevens, ook voor de 
allergrootste schepen als oorlogsschepen en Oostindiëvaarders , wijzen op bouwen 
met slechts een enkele huid. (Er is slechts een hele specifieke categorie van schepen, 
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die hierop mogelijk een uitzondering vormde. Ik kom hier straks kort op terug.) 
Ook enkele archeologische vondsten zijn beschikbaar, al moeten we ons bij de 

beschikbare voorbeelden realiseren, dat het niet om de allergrootste schepen gaat. 
Maar aangezien het wrak Scheurrak SO I niet veel groter was, is het toch nuttig 
onderstaande gegevens te presenteren. 

In 1982 werd in de Waddenzee een onderzoek uitgevoerd naar de resten van een 
wrak met de werknaam Scheurrak T 24 (Maarleveld, 1984). De gevonden resten, het 
vlak van het schip, waren bijna 27 m lang en het schip moet over de stevens 30 m 
of langer zijn geweest. In 1984 werd een fragment van het wrak gelicht en be
studeerd (Maarleveld, 1987). De bouwdatum is met dendrochronologie vastgesteld 
op na ca. 1655 (Van Haik, 1987). De huid bestaat uit een enkele laag planken en de 
kiel heeft een enkele sponning. 

AI vanaf 1969 is in het Museum voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven een 
koopvaarder te zien, die is opgegraven op kavel E 81 in de Noordoostpolder. Het 
schip, oorspronkelijk met een lengte over de stevens van 30 meter of meer, is ver
moedelijk vergaan rond 1660. Het is waarschijnlijk voor het midden van de zeven-

Fig. 3. Scheurrak SO 1, april 1990. Detail van het voorschip op de zaagsnede. De 
kiel heeft een dubbele sponning en de huid bestaat uit een dubbele laag planken. 
(Foto A.D. Vos) 
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tiende eeuw gebouwd, want bij de opgraving is een muntje uit 1645 gevonden 
(Van der Doe, 1987). Het heeft een enkele huid en een enkele sponning in de kiel. 

Al deze gegevens duiden aan, dat na het midden van de zeventiende eeuw grote 
schepen met een enkele huid gebouwd werden. De Batavia werd nog in 1628 met 
dubbele huid gebouwd. Het lijkt erop, dat men in het tweede kwart van de zeven
tiende eeuw voor het laatst schepen met een dubbele huid bouwde. 

Slechts voor één hele speciale categorie schepen moeten we hier een uitzondering 
maken. Walvisvaarders, of eigenlijk in het algemeen schepen die bestemd waren om 
tussen het poolijs te varen, werden zeer zwaar gebouwd en konden ook een dubbele 
scheepshuid hebben . Maar hier was de functie van de zware bouwen de dubbele 
huid om weerstand te bieden aan het ijs in geval van aanvaringen of invriezen. Dat 
is toch een heel andere motivatie dan dat men een dubbele huid domweg een voor
waarde acht voor een voldoende sterk groot zeegaand schip. Walvisvaarders passen 
dus niet in de hypotheses, maar ontkrachten die zeker niet! 

Zouden bovenstaande hypotheses juist zijn, dan zouden van ergens in de periode 
1450- I 500 af tot ca. 1625- 1 650 grote schepen - of misschien alleen grote schepen 
met bepaalde bestemmingen of functies - met een dubbele scheepshuid gebouwd 
zijn. Vooral de aanvangsperiade is erg hypothethisch. Hoe het ook zij, VOC-retour
schepen en zeker de Batavia werden in het eerste kwart van de zeventiende eeuw 
blijkbaar met dubbele huid gebouwd, in ieder geval in Amsterdam. Dat is niet zo 
maar een detail van ondergeschikt belang, daar het enorm van invloed is op de 
scheepssterkte en de scheepskarakteristiek en het verraadt iets van het grote belang, 
dat de scheepsbouwers zelf toekenden aan de scheepshuid als onderdeel van een 
schip. 

Daarmee komen we terug bij het thema van dit symposion en van deze inleiding. 
Is het geoorloofd op grond van veel latere gegevens uitpraken te doen over scheeps
types of zelfs een strak gedefiniëerde replica te bouwen? Ik gaf mijn antwoord 
eigenlijk eerder in deze inleiding al en het is niet nodig die hier nog eens te her
halen. Het was vooral mijn doel erop te wijzen, dat deze handelswijze ons gemak
kelijk op het verkeerde spoor kan zetten. Het geval van de Batavia toont, dat zelfs 
een periode van ca. een halve eeuw te veel kan zijn. Is de Batavia (1985) dan niet 
de Batavia (l628)? Wetenschappelijk gezien denk ik van niet. Maar doet het er iets 
toe? De Batavia te Lelystad bezorgt velen plezier en de auteur rekent zich tot die 
groep. 

Summary 

The replica building of the Batavia at Lelystad demonstrates thai one has to be ex
tremely cautious in using uncontemporary sourees about ships and shipbuilding. 
Archaeologieal remains af the original Batavia ( 1628), the Mauritius (1602) and a 
(/ate-)16th century shipwreck in the Dutch Waddenzee show thatlor a while in the 
16th and early nth century (Duteh) big ships were built with double hullplanking. 
Historica/ saurees, which are virtually absent belare the middle al the / 7th century, 
do nat revealthis l eature. Thus, when using /ate- /7th century sourees in the study 
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of early 17th century shipbuilding. one is bound to come to wrong conclusions. The 
author warns against this. He places the building with double hullplanking in a wider 
historical and archaeological context. 
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Het fregat, een veelzijdig schip 

V. ENTHOVEN 

De term fregat heeft in de loop der tijd uitgeblonken in onduidelijkheid. Een aan
duiding voor een scheepstype dat in de 1ge eeuw de overgang van zeil naar stoom 
heeft overleefd en dat heden ten dage nog in gebruik is bij de marine, is natuurlijk 
verwarrend. De literatuur kan ons niet verder helpen. Het begrip fregat krijgt hierin 
twee betekenissen: (1) oorlogsschip en (2) driemastvolschip. En een driemastvolschip 
is een driemastzeilschip, fregat of volschip met drie, met vierkante zeilen volge
tuigde masten ... (Van Beylen, 1985). 

Mijns inziens slaat de bovengenoemde omschrijving alleen op de 1ge eeuw. En 
juist voor deze 1ge eeuw is een overvloed aan materiaal beschikbaar. Veel fregatten 
zijn geschilderd, in de scheepvaartmusea zijn bouwtekeningen voorhanden. En door 
uitstekende beschrijvingen van Petrejus en anderen is veel bekend over het fregat 
(Petrejus, 1974). Daarom zullen wij ons uitsluitend richten op het fregat als koop
vaarder ten tijde van de Republiek. 

Het begin 

Net als tegenwoordig de typeaanduiding fregat nog wordt gebruikt voor oorlogs
schepen, is het fregat de Noordelijke Nederlanden binnen gekomen als oorlogsschip. 

Reeds voor het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werden door de Spanjaarden 
kleine roeivaartuigen van Italiaanse herkomst, fregatten genaamd, ingezet tegen de 
opstandige gewesten. Na de hervatting van de oorlog in 1621 werd door de Duin
kerker kapers een geheel ander fregat gebruikt. Dit nieuwe vaartuig combineerde 
de lichte bouwen het eenvoudige tuigage van het jacht met het roeivermogen van 
het hiervoor genoemde fregat. Door het succes van deze kleine fregatten werden op 
last van de Spaanse koning in 1626 de veel grotere 'konings-fregatten' gebouwd. 
Hiervan waren er in 1634 al 18 in dienst (Elias, 1933; Baetens, 1988). 

In navolging hierop werden ook bij de verschillende admiraliteiten van de Repu
bliek grote fregatten gebouwd. Deze fregatten waren 100-120 voet lang en hadden 
een bemanning van circa 70 manschappen. Ze werden een bekend verschijnsel in 
de oorlogsvloot. Hierna zou er zelfs sprake zijn van een algehele 'fregattering' . Dit 
hield in dat ook bij de grote of kapitale oorlogsschepen kenmerken van het fregat, 
zoals een kleiner onderwaterschip, werden toegepast (Elias, 1933). 

Vanaf het begin van de Opstand heeft door een tweetal factoren een nauwe rela
tie bestaan tussen de koopvaardij en de oorlogsvoering ter zee. Ten eerste vol
stonden de admiraliteiten met het bezit van een beperkt aantal schepen, met name 
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voor de blokkade van de Vlaamse kust. Waren grotere aantallen schepen nodig, dan 
werden daartoe op de vrije markt gewapende koopvaarders gehuurd. In 1626 huur
den de admiraliteiten, voor een gecombineerde Nederlands-Engelse onderneming 
in Spaanse wateren, een twintigtal gewapende koopvaarders. Pas na 1653 zou de 
Republiek over een permanente oorlogsvloot beschikken, waarna nog nauwelijks 
koopvaarders gehuurd hoefden te worden (Bruijn, 1985). Een tweede aspect is de 
kaapvaart. 

De kaapvaart 

De schepen 'ter vrije nering" ook wel kapers of commissievaarders genoemd, zijn 
bewapende koopvaarders in het bezit van een door de soeverein uitgegeven com
missie- of kaperbrief. Met deze officiële aanstelling was men bevoegd schepen van 
de vijand gewapenderhand te veroveren en schip en lading te verkopen. De kaap
vaart werd in de Nederlanden reeds lang beoefend, maar met de oprichting van de 
West-Indische Compagnie (WIC) in 1621 zou deze pas tot volle bloei komen. In de 
periode 1621-1636 werden in totaal 547 schepen genomen (Laet, 1931-1937). Hier
na hield voor de WIC in feite het kaapvaardersbedrijf op te bestaan. En mede door 
de wapenstilstand tussen Portugal en de Republiek verplaatste de kaapvaart zich 
naar de Europese wateren (Hoboken, 1957). 

AI in de jaren dertig was men in Zeeland actief in de kaapvaart. In 1635 werd 
aan de Generaliteit om subsidiëring gevraagd voor het in zee brengen van 'galeassen 
off fregatten'. Pas in 1643 werd met geld van de Staten-Generaal een aantal 'Duin
kerker Directiën' of 'Directies der fregatten' opgericht ter bestrijding van de Duin
kerker kapers. Na de verovering van Duinkerken door de Fransen in 1646 werd 
het kaapvaartbedrijf weer naar West-Indië verlegd. In Middelburg werd de 'Brasilse 
Directie' opgericht. Aan deze hernieuwde activiteiten in West-Indië hebben geen 
WIC-schepen meer deelgenomen (Verhees, 1986; Hoboken, 1957) 

Ook na de Vrede van Munster (1648) was de Republiek bijna constant in oorlog 
en tot en met de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) bleef het kaapvaartbedrijf 
bestaan. Door gebrek aan oorlogen was het hierna afgelopen met deze bedrijfstak. 
Alleen gedurende de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Bataafse tijd werd 
nog een enkel schip ter 'vrije nering' uitgerust. 

De concentratie van de kaapvaart in Zeeland, maakte in de loop van de jaren 
veertig het koopvaardij fregat hét kaperschip bij uitstek. In de Tweede en Derde 
Engelse Oorlog en de Spaanse Successieoorlog was het fregat het meest gebruikte 
scheepstype in de kaapvaart (Bruijn, 1975; Verhees, 1986). 

Het gebied 

Vanwege het gebruik van fregatten door de Zeeuwse 'Directiën' veronderstel ik dat 
in de loop van de jaren dertig fregatschepen bij de koopvaardij in gebruik raakten. 
In Duinkerken, de bakermat van het 'moderne' fregat, waren in 1640 33 fregatten 
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in de vaart.' De oudste vermelding van een Noordnederlands fregat die ik gevonden 
heb, stamt uit 1646. Toen arriveerde de Eendracht bij het WIC-fort Elmina in West
Afrika. Het schip was door de kamer Zeeland van de WIC ingehuurd (Ratelband, 
1953). In die tijd waren er al meerdere fregatten in Zeeland te vinden. In 1651 ha
venden in Veere 2 fregat jes, respectievelijk 18 en 40 last groot.2 In Rotterdam was 
in 1650 sprake van een fregat (circa 55 last) (Kampen , 1953). Hierna verscheen 
het fregat ook op andere vaarten. In 1652 bouwde de kamer Delft van de VOC de 
920 ton grote Dordrecht (Bruijn, 1980). En in 1664 werd het eerste fregat vermeld 
dat naar de Middellandse Zee voer (Heeringa, 1917). 

In het laatste decennium van de 17e eeuw won het fregat snel aan populariteit. 
In 1691 besloot de VOC tot de bouw van fregatten; tot 1712 liepen er 17 van stapel 
(Bruijn, 1980). Op de Atlantische vaart vond ook rond 1690 een verandering plaats. 
In de tijd dat Suriname een Zeeuwse kolonie was (1667-1683) worden geen fregat
ten met name genoemd op deze vaart.3 Na de verkoop van Suriname aan de Sociëteit 
van Suriname schreef in 1686 de gouverneur van Suriname, Cornelis Aerssen van 
Sommelsdyck, aan de directeuren dat 'de fluit-schepen sijn niet soa bequaam als de 
heekboot tot de negotie en overvoer der slaven also minder hegt soa van boven als 
van tersyde becomen".4 Hierna verschenen ook op de Atlantische vaart meer fregat
ten. Van de acht schepen die de WIC tussen 1702 en 1717 ter verkoop aanbood, 
waren er zes fregatten.5 Na de Negenjarige Oorlog (1689-1697) verschenen ook 
meer fregatten in de Straatvaart (Heeringa, 1917). Door het einde van deze oorlog 
waren de kapers zonder werk komen te zitten. En in 1698 werd dan ook een 
Zeeuwse 'Directie van de Levantsche handel' opgericht. Vanaf 1699 voeren Amster
damse fregatten via Archangel naar de Middellandse Zee.6 

Rond 1700 was het koopvaardijfregat een bekend verschijnsel; in de Europese 
vaart met name in gebruik op de langere trajecten, zoals de Straatvaart (direct of 
via Archangel) (zie tabel I). Incidenteel kwamen kleine fregatten voor op dichterbij 
gelegen bestemmingen (Van Royen, 1987). Buiten Europa voer het fregat op West
Indië en West-Afrika (Verhees, 1986). Ook de VOC heeft een aantal fregatten in 
de vaart gehad. 

In de Republiek bestond tussen de zeeprovincies, tot op zekere hoogte, een spe
cialisatie in de gebieden waarop werd gevaren. Friezen voeren bijna uitsluitend op 
de 'Grote' en de 'Kleine 00st,7 terwijl de Zeeuwen juist weer naar West-Afrika 
gingen (Faber, 1988; De Buck & Lindblad, in voorb.). Hiervoor is al aangetoond dat 
het fregat niet op alle vaarten werd gebruikt. Door deze twee factoren is er een 
duidelijke relatie tussen het vaargebied van het fregat en de verspreiding van dit 
scheepstype in de Republiek. 

Fregatten kwamen met name voor in Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. Rond 
1700 bestond bijna 25% van het Amsterdamse scheepspark uit fregatten (Van 
Royen, 1987). Dit kwam omdat Amsterdam het grootste aandeel had in de Straat
vaart en de vaart op Archangel. De Zeeuwse betrokkenheid bij de kaapvaart ver
klaart dat fregatten in dat gewest veelvuldig voorkwamen. Door de openstelling 
van de slavenhandel in 1734 nam het belang van het fregat in Zeeland nog toe. Van 
de 84 schepen die in de periode 1730-1809 op particuliere werven te Middelburg 
gebouwd werden, waren er 38 (45%) fregatten . Bijna de helft, 17 stuks, zijn door 



Hel fregat, een veelzijdig schip 59 

de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) gebouwd, de grootste particuliere 
slavenhaler van de Republiek.8 Van de Rotterdamse schepen zal ongeveer 20% uit 
fregatten bestaan hebben. In de eerste helft van de 18e eeuw werden op een viertal 
grote werven 50 schepen gebouwd. Hiervan waren 11 (22%) een fregat (Kampen, 
1953). 

In Friesland werd hoogst zelden een fregat gebouwd. Meestal was hier niet meer 
dan één fregat in de vaart (Van Royen, 1987; Wegener Sleeswyk, 1986). In de ande
re regio's, het Noorderkwartier, West-Friesland en de Waddeneilanden, kwamen 
rond 1700 enkele fregatten voor. Maar dit was dan altijd minder dan 10% van het 
scheepspark. Binnen de Republiek was het fregat dus met name een Amsterdams, 
Rotterdams en Zeeuws verschijnsel. 

Scheepsbouwkundige kenmerken 

In tegenstelling tot de 1ge eeuw, zijn vóór 1800 scheepsbouwkundige gegevens in 
historische bronnen beperkt aan te treffen. Voor de 17e eeuw zijn er twee werken 
tot onze beschikking. Het eerste is dat van Nicolaas Witsen (1641-1700), Aeloude en 
hedendaagsche scheeps-bouw ... (Witsen, 1671). Deze Amsterdamse regent had een 
brede belangstelling, zo ook voor de scheepsbouw. Met behulp van verschillende 
informanten heeft Witsen een uitermate onoverzichtelijk werk samengesteld. Het 
tweede boek is dat van de scheepstimmerman Cornelis van Yk, De Nederlandsche 
scheeps-bouw-konst open gestelt ... , dit heeft meer structuur en getuigt van meer 
kennis van zaken (Van Yk, 1697). 

De waarde van deze werken is door de onoverzichtelijkheid en een aantal gebre
ken moeilijk in te schatten. Hoving, die aan de hand van het voorbeeld van Witsen 
van een 134 voet lange pinas een model heeft nagebouwd, komt tot de conclusie dat 
de gegevens uit deze werken nauwkeurig zijn. Er hoeft volgens hem dan ook niet 
getwijfeld te worden aan de betrouwbaarheid (Hoving, 1988). 

Witsen geeft de volgende omschrijving van een fregat: een lang spie gels chip met 
een lage bovenbouw en een achteroverhangende spiegel dat op snelheid is gebouwd. 
Elders zegt Witsen dat het "welzeilende vaertuigen" zijn. Deze welbezeildheid wordt 
bereikt door een klein onderwaterschip. Ten eerste is het vlak (de bodem) smaller 
dan andere koopvaarders . Ten tweede is het vlak getild (een V-vorm). En ten derde 
is het onderwaterschip minder lang omdat de stevens minder steil zijn (Witsen , 1671: 
f. 66, 150, 266, 273 en 1690: f. 106, 168, 589). 

Dat de stevens minder steil zijn, is met name belangrijk voor de snelheid van het 
schip. Door een geveegde kont - een achterschip met een kleine hoek ten opzichte 
van het water - wordt het water beter losgelaten, hierdoor is er minder wrijving 
met het water. Dit effect wordt nog versterkt als het voorschip dieper in het water 
ligt; het achterschip komt meer omhoog en het water wordt nog meer losgelaten. 
En Witsen schrijft dan ook "Fregat-schepen duiken voor meerder in het water, als 
fluitschepen" (Witsen, 1671: f . 274). 

Fregatten zijn door een kleiner en scherper onderwaterschip goede zeilers. Een 
voorbeeld hiervan waren de twee fregatten die op 24 februari 1703 op de rede van 
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Smirna arriveerden. Deze schepen waren in 33 dagen van Texel daar naar toe ge
zeild. De consul vond deze reisduur ongehoord kort (Heeringa, 1917)! 

De enige vermelding van een fregat in het andere scheepsbouwkundige handboek 
is een certer van een fregat van 148 voet (Van Yk, 1697: f. 153). Eerder is al aan
getoond dat aan de Maaskant (Rotterdam en Delfshaven) het fregat een minder 
bekende verschijning was. De door Van Yk verzamelde gegevens zijn vooral opge
daan op de VOe-werf van de kamer Delft in Delfshaven (Van Yk, 1697 opdracht). 
Door de kamer Delft zijn naast de Dordrecht uit 1652 geen fregatten gebouwd. Ik 
kom dan ook tot de veronderstelling dat de Delftenaar Van Yk nauwelijks bekend 
was met het fregat. 

Uit verschillende bronnen uit de 18e eeuw blijkt dat met name de minder steile 
steven een typisch kenmerk van het fregat was. Winschoten noemt ze dan ook wel 
'hanggatten' (Winschoten, 1681 : f. 59). De Rotterdamse scheepsbouwer P. van 
Zwijndrecht zegt dat fregatschepen aangelegd zijn op de 'zijlagie' , met een kleiner 
laadvermogen en dat de achtersteven meer valt (Zwijndrecht, 1757). Het achter
overhangende achterschip en het getilde vlak is ook te zien op een tekening uit het 
midden van de 18e eeuw (Ruyter, 1759). In 1774 werd te Workum één van de wei
nige Friese fregatten gebouwd. De Y da en Kingma was eendeks, met van achteren 
een hangend hek, geen galjoen en drie masten (Kamminga, 1967). 

Van 44 fregatten heb ik de afmetingen gevonden (lengte, breedte en holte). Van 
deze schepen was de gemiddelde lengte 99 voet, de breedte 28,3 voet en de lengte
breedteverhouding 3,5: 1. Deze fregatten kunnen onderscheiden worden naar 17 
schepen die actief waren in de particuliere slavenhandel en 20 schepen die, al dan 
niet via Archangel, naar de Straat voeren. De gemiddelde lengte was respectievelijk 
93,3 voet en 110 voet en de gemiddelde breedte 28 voet en 31,5 voet. De lengte
breedteverhouding verschilde nauwelijks respectievelijk 3,5:1 en 3,7: 1. De fregat
ten die gebruikt werden in de particuliere slavenhandel waren dus relatief kleine 
schepen. 

Van 45 fluiten die tot 1725 naar Archangel voeren was gemiddeld de lengte 121 
voet, de breedte 27 ,I voet en de lengte-breedteverhouding 4,6: 1. Deze fluiten waren 

Tabel 1. Lijst van schepen varende op de Middellandse Zee in de 18e eeuw.9 

Middelburg AJicante Rotterdam Noord-Holland 
1741 ·1765 1746 1761 1700 

rregat 11 13 23 39 
hoeker 3 1 49 
fluit 1 7 4 28 
snauw 18 
res' 13 5 31 
onbekend 23 10 6 

totaal 51 26 135 73 
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dus weer gemiddeld langer dan de fregatten die naar Archangel voeren. Maar dui
delijk is dat in vergelijking met de fluit het fregat veel breder was. De verklaring 
hiervoor lijkt dat door het weggesneden onderwaterschip het fregat een kleiner 
laadvermogen en kleinere stabiliteit had en om dit te compenseren was een grotere 
breedte nodig. 

Opvallend is dat alleen bij de Y da en Kingma sprake is geweest van een drie
masttuigage. In de 1ge eeuw was juist het driemasttuig kenmerkend voor het fregat. 
Hieruit kan misschien, met de nodige voorzichtigheid, opgemaakt worden dat vóór 
de 17e eeuw schepen gekarakteriseerd werden naar de romp terwijl in de 1ge eeuw 
dit naar het tuigage werd gedaan. Deze overgang moet dan in de 18e eeuw plaats 
gevonden hebben. Een voorbeeld hiervan waren een drietal fregatten van de Mee 
die ook snauw genoemd werden. En een snauw was een tweemaster! Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat de fregatten die door de Mee werden gebruikt relatief 
klein waren. 

Samenvattend ontstaat het volgende beeld van de scheepsbouwkundige kenmerken 
van het Nederlandse fregat: het is een relatief breed spiegelschip gebouwd op snel
heid en bezeildheid. Dit wordt verkregen door een achterover hangend achterschip 
met een geveegde kont. Ook heeft het een vlak met tilling (V -spant). Kleine fregat
ten zijn eendeks met twee masten en de grotere zijn een-of tweedeks met drie 
masten. 

Summary 

Af ter its introduction in the Netherlands as a man-af-war, the frigate also became 
a merchantman around 1640. Untilthe end of the War of the Spanish Succession 
(1702-17 13) this type of ship was most popular in privateering. especially in the 
province of Z eeland. Af ter the Nine Years' War (1689-1697) the frigate gained 
popularity. The frigate came to be widely used in the navigation to the West Jndies, 
the private slave trade (af ter 1734) and the direct and indirect navigation ( the latter 
via Archangel) to the Mediterranean. 

The Dutch frigate is a relaUvely braad, square-stemed ship, built for speed. This 
is obtained by an aft-sloping sternpost and a clear stem, together with a deadrise of 
the floor (V bottom). The smaller ships have one deck and two masts, the bigger 
ones have one or two decks and three masts. 

Noten 

I. Naast de 33 fregatten waren er ook 10 oorlogsschepen in de vaart (Baetens, 1988). 
2. Rijksarchief in Zeeland (RAZ), aanwinsten 1960 nr. 17 sub 387 2e stuk. 
3. RAZ, archief Staten van Zeeland inv.nr. 2036, 2035 f. 370 en 2035 f. 478. 
4. Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief van de Sociëteit van Suriname, inv.nr. 

216 f. 10 verso. 
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5. ARA, archief Tweede Westindische Compagnie, inv. nr. 1285, 1296 en 1297 al
daar achterin. 

6. Gegevens verstrekt door P. de Buck uit de notariële archieven van Amsterdam, 
hiervoor mijn dank. 

7. 'Kleine' Oost is de kust van Noord-Duitsland en de Noordzeekust van Denemar
ken. 'Grote' Oost is de Oostzee. 

8. Exclusief de schepen gebouwd op de VOC-werf (Kesteloo). 
9. Nanninga, 1966; Van Royen, 1987. 
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Type en tuigage, schriftelijke bron en scheepsinventaris 

A.F.L. VAN HOLK 

Typologie 

Men kan schepen om verschillende redenen in typen indelen. Bijvoorbeeld om het 
materiaal te ordenen , voorafgaand aan de analyse ervan. Gewoonlijk begint de 
archeologische analyse met een chronologische rangschikking en ruimtelijke ver
spreiding van een type. Op die manier kan bijvoorbeeld de diffusie van een 
scheepstype of een bepaalde scheepsbouwtechniek worden bestudeerd . Interessant 
zou het in dit verband zijn om te onderzoeken in hoeverre machtscentra, met een 
succesvol scheepstype, de innovatie van de scheepsbouw in andere gebieden hebben 
beïnvloed. Waarom komen bepaalde scheepstypen alleen in een ruimtelijk begrensd 
gebied voor, vormen ze een perifeer overblijfsel van een type uit het centrum
gebied? 

De boven bedoelde type-indeling is 'etic', dat wil zeggen de ordening van het 
materiaal wordt van buiten af opgelegd. Een andere benadering, met overigens een 
geheel ander doel. is gericht op het achterhalen hoe scheepsbouwers en schippers 
zelf schepen indeelden. Deze aanpak is 'emic' en probeert de menlallemplale (een 
schip hoort er op een bepaalde manier uit te zien) te achterhalen. Het belang van 
het 'emic' -concept is onder andere hierin gelegen dat er mee aangetoond wordt dat 
de type-indeling van de onderzoeker niet noodzakelijkerwijs de ' werkelijke' situatie 
weerspiegelt. Het beeld van een schip van scheepsbouwers en schippers, in verge
lijking tot dat van de scheepsarcheoloog, zal op andere criteria berusten en aan 
minder stringente regels gebonden zijn. Zo komen in schriftelijke bronnen regel
matig verschillende type-namen voor hetzelfde schip naast elkaar voor. 

Met het oog op analyse kunnen we aan de hand van een aantal criteria schepen 
indelen in typen. Die criteria zijn onder andere: rompvorm, afmetingen, constructie, 
dekindel ing en tuigage. Rompvorm, afmetingen en dekindeling hangen vooral met 
het vaargebied en gebruiksdoel samen. Hoewel ook andere factoren hierop van in
vloed zijn. Zo werden (en worden) de afmetingen van schepen gebouwd in de Gro
ninger veenkoloniën beperkt door de hoogte en breedte van bruggen en de breedte 
van het vaarwater naar open zee. Ook het element traditie speelt een rol. Een schip 
hoort er op een bepaalde manier uit te zien. De scheepsbouwer heeft geleerd een 
schip op een bepaalde manier te bouwen. Het aanzien van een schip kan dus niet 
louter mechanisch, dat wil zeggen door functie en vaargebied, worden verklaard. 

Archeologische en schriftelijke bronnen 

Een scheepswrak kan ons gegevens verschaffen over bouwtechnische aspecten (con-
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structie, rompvorm, afmetingen), lading en ouderdom van het schip en over de 
materiële cultuur aan boord. Met name scheepsconstructies kunnen in detail worden 
bestudeerd. Aan de hand van de materiële cultuur kunnen we conclusies trekken 
over de leefsituatie aan boord. Bepaalde categorieën van die materiële cultuur, zo
als persoonlijke bezittingen, kunnen in de archeologische context bewaard blijven. 
Archeologisch moeilijk vast te stellen is de herkomst van een schip. Ook over het 
type criterium tuigage is meestal op archeologische gronden moeilijk iets te zeggen. 

Gericht archiefonderzoek kan gegevens over een opgegraven schip opleveren. In 
de regel echter zal onderzoek van schriftelijke bronnen niet direct archeologisch 
toepasbaar zijn. Dit is echter niet erg: door het schetsen van de context waarbinnen 
een schip functioneert krijgt de scheepsvondst betekenis. 

Archeologische en schriftelijke bronnen - het is al vaker gezegd - vullen elkaar 
aan. Op enkele terreinen zal meer baat bij de integratie van beide bronnen worden 
gevonden dan op andere. Zo zijn aangelegenheden de overheid betreffende beter 
gedocumenteerd dan particuliere zaken; de marine beter dan de koopvaardij en de 
grote vaart beter gedocumenteerd dan de kleine kust- en binnenvaart. En, het 
spreekt welhaast voor zich, ook de tijdsdimensie speelt een rol: na de middeleeuwen 
neemt het aantal geschreven bronnen toe. Afhankelijk van wat en in welke periode 
we iets bestuderen zijn er dus meer of minder geschreven bronnen beschikbaar. Een 
uitgebreide verhandeling over de verschillende schriftelijke bronnen met betrekking 
tot de scheepvaart geeft Van der Doe (1987: p. 102). 

Kenmerkend voor de geschreven 'cultuur' is dat deze behoort tot een bepaalde 
sociale laag, namelijk die der geletterden. Zodat we er rekening mee moeten houden 
dat in de verschillende door Hasslöf (1972: pp. 20-26) onderscheiden tradition
environments, zoals geschreven bronnen en 'maritieme praktijk', verschillen kunnen 
bestaan in (precisie van) bijvoorbeeld type-aanduidingen. Nu kan men zich in het 
algemeen afvragen, of, zowel in documenten als in de 'maritieme praktijk', het 
stricte onderscheid tussen scheepstypen zoals dat door onderzoekers wordt gemaakt, 
ooit een rol heeft gespeeld. 

Behalve bouwtechnische informatie in de vorm van o.a. handleidingen en voor
schriften voor de scheepsbouw, kunnen schriftelijke bronnen als dagboeken, kas
boeken, journaals en brieven licht werpen op sociaal-economische aspecten van 
het maritieme bedrijf ('t Hart et al., 1985; Loomeijer, 1986). 

Schriftelijke bronnen hebben het voordeel dat aan bepaalde informatie over een 
schip vaak een type-naam is gekoppeld (met bovenvermelde restricties). Een type
naam zoals die door de opsteller van het desbetreffende document werd gebezigd. 
Wanneer het bijvoorbeeld de aankondiging van een openbare verkoop betreft zal 
deze type-naam moeten refereren aan het op dat moment algemeen geldende beeld 
(emic-cognition) van dat type. 

Verkopingen van schepen vormen een rijke historische bron voor het onderzoek 
naar scheepstypen. Scheepsverkopingen zijn te vinden in onder andere rechterlijke, 
notariële en makelaarsarchieven. Acten van schee ps ver kopingen bevatten informatie 
over scheepstype, afmetingen en tonnage. Notariële acten vermelden behalve dat 
meestal alleen: "met zeil en treil, ankers en touwen en verdere annexen". In make
laarsarchieven en in sommige notariële acten zijn behalve dat soms uitgebreide 
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inventarissen van de te verkopen schepen aanwezig. 
Dat scheepsverkopingen, ook zonder inventaris, interessant materiaal kunnen 

opleveren met betrekking tot scheepstypen, toont een onderzoek van Loomeijer 
(1980: p. 15) aan. In advertenties in noordelijke kranten van de verkopingen van 
tjalken, smakken en koffen in de tweede helft van de 18e eeuw, worden behalve 
de type-naam, de afmetingen en soms de tonnages vermeld (tabel I). 

Tabel 1. Afmetingen van tjalken, smakken en koeren. Gebaseerd op verkoopadvertenties in noordelijke kranten 
uit de periode 1743 tot 1798 (naar Loomeijer, 1980: p. 15). 

Lengte in m 

10·12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 

Totaal 

Tjalken 

x 
x 
xx 
xxxx 
=xx xxxx 
=xx =xx x 
xx 

30 

Smakken 

x 

x 
x 
=xx x 
=xx xxxx 
=xx 
=xx 

28 

Koeren 

x 
xxx 
xxx 
x 
x 

x 
x 

x 

12 

Uit de tabel trekt Loomeijer de conclusie dat de tjalken met een lengte tussen 19 
en 22 meter, al naar gelang hun grootte, inzetbaar waren op alle mogelijke kust- en 
binnenwateren. De smak met haar lengte tussen de 21 en 25 meter zal, ook gezien 
andere gegevens, voornamelijk in de kustvaart actief zijn geweest. Bij de koffen 
blijkt dat de term kofschip niet alleen gebruikt werd voor de kustvaarders zoals we 
die kennen uit de literatuur (Van Loon, 1838; LeComte, 1831; Groenewegen, 1798) 
maar dat een klein soort binnenschip ook als zodanig benoemd werd. Deze kleine 
koffen hebben mogelijk grote gelijkenis vertoond met de tjalken. Van Loon pleit 
rond 1830 voor de invoering van een gepiekt onderwaterschip voor kofschepen. Op 
kleine werven in de provincie zal in de 18e eeuw deze vorm waarschijnlijk nog niet 
zijn doorgedrongen. Het verschil tussen tjalken en kleine koffen zal gelegen hebben 
in de grotere holte van de laatste (zoals blijkt uit de vermeldingen van de holtes van 
beide scheepstypen) (Loomeijer, 1980: p. 16). 

Het blijkt dus dat de term kof (of: kofschip, kofschuite, klein kofschip, kof
schipje, kofke) zowel op kleine binnenscheepjes als op grotere kustvaarders betrek
king heeft. Dezelfde type-naam wordt gehanteerd voor schepen van verschillende 
afmetingen en met dientengevolge onderscheiden vaargebieden. In de loop van de 
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1ge eeuw krijgen de kustvaart-koffen een gepiekt onderwaterschip. Nu zien we dat 
voor een schip met een andere rompvorm dezelfde type-naam gehandhaafd blijft. 
Het gebruik van type-namen is conservatief, terwijl tegelijkertijd de inhoud flexi
bel is. Conservatief in die zin dat een bepaalde type-naam lang kan blijven bestaan, 
terwijl het type schip dat ermee wordt aangeduid al is veranderd. De flexibiliteit 
is gelegen in het feit dat een type-naam een ruim bereik, een grote variatiebreedte, 
kan toelaten in bijvoorbeeld afmetingen van een schip. 

Inventarissen 

De inventaris is een op een bepaald tijdstip opgestelde lijst van de bij een schip 
behorende goederen. Er wordt in aangegeven wat er op een bepaald moment op een 
schip aanwezig is, niet wat er aanwezig zou moeten zijn. Het vergelijken van meer
dere inventarissen met elkaar zou dit probleem echter kunnen ondervangen. 

Behalve scheepstype, afmetingen en tonnage wordt een onderverdeling van de 
inventaris gegeven in ankers, touwen, zeilen, kajuits-, stuurmans-, koks- en boots
mansgoed. De inventarissen worden niet altijd volgens dezelfde volgorde opgesteld. 
Het lijkt er op dat de volgorde van de laatste vier categorieën in ieder geval vrij 
willekeurig is. Soms komen nog andere categorieën voor: timmermansgoed (in plaats 
van bootsmansgoed), scheepstoebehoren (zoals scheepsboot, brandstof), victualie en 
'in 't achteronder'. Mogelijk dat de verschillen samenhangen met verschillende op
stellers van de inventarissen, mogelijk echter ook met verschillende scheepstypen. 

Andere bronnen dan het rechterlijk en notarieel archief met verkopingen van 
schepen, al dan niet met inventarissen, zijn bedrijfsarchieven van rederijen, kranten 
en verkoopaffiches (placcaten). 

In de 1ge-eeuwse inventarissen worden rondhouten (slechts een enkele keer) en 
staand en lopend want niet vermeld. Ook persoonlijke bezittingen komen niet voor 
op de inventarislijsten. 

Scheepsinventarissen die uit de middeleeuwen dateren zijn zeldzaam. Een onder
zoek in Engeland van Ian Friel (1983) heeft een aantal van dergelijke inventarissen 
opgeleverd. In 1296 zijn in de havens Scarborough en Ravenser in Yorkshire van 
21 voornamelijk Nederlandse schepen de inventarissen opgemaakt. Te Scarborough 
van vier kogges uit: Friesland (2), Staveren (I) en Stralsund (I). Van de schepen in 
Ravenser kwamen er acht uit Staveren, vier uit Kampen, twee uit Harderwijk. twee 
uit Friesland en één had een onbekende herkomst. De tweede groep bestaat uit 
vijftien kogges en twee 'scoutes' . In de inventarissen worden tonnage, mast, ra, zeil, 
'luf', boegspriet, ankers, kabels (trossen/touwen), boot, riemen, en waarde van het 
schip genoemd. In de meeste gevallen wordt de staat van het schip beschreven als 
'nieuw, oud of verrot'. Het hoeft geen verbazing te wekken, aldus Friel (1983: p. 
46), dat eind I3e-eeuwse schepen uitgerust waren met één mast, één ra, één boeg
spriet, een bijboat en enige ankers en touwen. Toch is alle - ook de voor de hand 
liggende - informatie over middeleeuwse schepen, waar zo weinig over bekend is, 
meegenomen. 

Zo is de rol van de 'Iuf' - een boom om het staande lijk van een vierkant zeil bij 
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het overstag gaan in de richting van de wind te duwen - interessant. De boegspriet 
en 'boeglijn' schijnen in de 13e eeuw ontwikkeld te zijn met hetzelfde doel. Het is 
bekend uit andere bronnen dat op sommige schepen uit de 13e en 14e eeuw 'boeg
lijn' en 'Iuf' tegelijkertijd werden gebruikt (Sandahl, 1958: pp. 53-54, naar Friel, 
1983). Het feit dat elf van de éénentwintig schepen uit 1296 waren uitgerust met 
deze combinatie wijst inderdaad op een wijd verspreid gebruik ervan. 

Tuigage 

Het is duidelijk dat we met betrekking tot tuigage, als gevolg van site-vormings
processen, van de archeologische bronnen weinig hoeven te verwachten. Een mast
spoor geeft de plaats van de mast aan; onderdelen van staand en lopend want, zoals 
blokken, delen van stagen en dergelijke, kunnen (summiere) aanwijzingen over het 
gevoerde tuig geven. Een complete reconstructie van het zeilplan is echter op 
archeologische gronden meestal onmogelijk. 

Willen we iets over de tuigage te weten komen dan zullen we ons dus van andere 
bronnen moeten bedienen. Scheepsinventarissen vormen, samen met modellen en 
afbeeldingen, een onontbeerlijke bron voor de zeilvoering. In de meeste inventaris
sen van scheepsverkopingen wordt apart melding gemaakt van de aanwezige zeilen. 
Talloos zijn de afbeeldingen van schepen in de Nederlandse schilderskunst, waarbij 
de ene afbeelding exacter is dan de andere. Ditzelfde geldt ook voor een andere 
bron, de scheepsmodellen. Modellen zullen niet en afbeeldingen slechts zijdelings 
ter sprake komen; ze vormen een studie op zich. 

Aan de hand van enkele voorbeelden zal in het onderstaande gepoogd worden een 
beeld te geven van de mogelijkheden die scheepsinventarissen bieden om iets te 
zeggen over de tuigage van verschillende schepen. Het betreft hier geenszins een 
systematische en uitputtende verhandeling. 

Tabel 2. Onderdelen van de tuigage in inventarissen van drie waterschepen. 

Wate~bip 1638 Waters.chip 1675 Waterschip 1736 

. zeil oud omtrent een jaar - zeil ruim halCsleten - zeil gescheurd 
- smalle fok meer als half - fok ruim halfsleten - fok gescheurd 

gesleten 
- breefok - breefok - breefok 
- rondhout - rondhout 

- zeilsboomra 
- breeCokkera 

- opstaande en - staande en 
lopende want lopende want 

- 2 blokken - enige blokken in soorten 
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Nemen we als eerste het waterschip. De opgraving van een waterschip op kavel 
W 10 in Flevoland leverde met betrekking tot de tuigage slechts vier jufferblokken 
en één tweeschijfsblok op (Reinders, 1978: p. 32). 

In tabel 2 zijn een drietal inventarissen van waterschepen weergegeven, voorzover 
het de tuigage betreft.' Een inventarislijst spreekt niet voor zich. De verschillende 
namen van voorwerpen zullen moeten worden geïnterpreteerd. Zo zal met zeil 
grootzeil bedoeld zijn; met smalle fok de 'normale' stagfok. 

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat de inventaris niet meer dan 
een lijst is met te verkopen objecten. 

Het beeld, zoals dat uit afbeeldingen van de tuigage van waterschepen naar voren 
komt, wordt door deze inventarissen bevestigd. Een uitgebreide beschrijving van 
het waterschip rond 1830 wordt gegeven door LeComte (1831: pp. 38-43). Als 
rondhouten noemt hij een mast, een spriet, een breefokkera, een breefokkeboom 
en als zeilen een spriet- of grootzeil, een stagfok en een breefok. 

Uit de inventarissen blijkt niet of er een spriet- dan wel een bezaantuig werd 
gevoerd, wel dat gedurende twee eeuwen dezelfde tuigage in zwang was. In verband 
hiermee is het interessant te constateren dat waarschijnlijk ook de rompvorm van 
het waterschip gedurende zeker die periode en waarschijnlijk over een langere 
periode niet is veranderd, met uitzondering van de overgang van overnaadse naar 
karveelbouw rond 1500 (Van Holk, 1983: p. 5). Uit onderzoek van meer inventaris
sen zou kunnen blijken in hoeverre grootzeil, fok en breefok tot de standaarduit
rusting van het waterschip door de eeuwen heen behoren. 

Welke conclusies kunnen er nog meer getrokken worden uit deze inventarissen? 
Ten eerste dat van elk zeil maar één exemplaar aanwezig is. Ten tweede dat de 
conditie waarin de meeste zeilen verkeren niet erg goed is. Ten derde vermeldt de 
inventaris uit 1736 nog additionele tuigelementen: een 'zeilsboom' en een 'brede 
fokke ra' (= breefokkera?). De functie van de breefokkera is duidelijk: de breefok 
hangt er aan. De zeilsboom zou de spriet van het grootzeil kunnen zijn. Echter 
aangezien er vermeld staat "rondhout, staande en lopende want" ligt het meer voor 
de hand dat hier bedoeld wordt een breefokkeboom, die, volgens LeComte (1831 : 
p. 42) "naar gelang de wind ruim of schraal was, in eenen houten palbalk, dwars 
over het schip, werd uitgezet". Het volgende voorbeeld betreft de tuigage van een 
drietal begin 1ge-eeuwse tjalken. Als eerste de verkoping van het tjalk-schip 
'Jupieter' te Amsterdam in 1811. Het schip is "lang over steven 68 voet, wijd op de 
eerste balk voor 't groot luik binnen zijn huid 14 voet en hol in ' t ruim op de eerste 
balk voor 't groot luik op zijn uitwatering 6 voet 8 duim. Alles Amsterdammer 
voeten".2 Met het schip worden de volgende zeilen verkocht: "I zeil met I bonet, zoo 
dat is, I stagfok, I zeildoeksche kluiver, I linnen kluiver, I vlieger, oud, vreemd 
doek, ... ". Het schip voerde dus een grootzeil, eventueel te vergroten met een bonnet 
en twee voorzeilen, ten minste als de zeildoekse en linnen kluiver als uitwisselbare 
zeilen opgevat kunnen worden (fig. I Al . De term vlieger heeft meerdere betekenis
sen, afhankelijk van de tuigvorm van het schip . LeComte (1831: pp. 5, 17) be
schrijft de vlieger als een zeil dat zowel boven een spriet- als bezaanzeil wordt ge
voerd, zodat de term vlieger hier wordt geïnterpreteerd als een soort topzeil. 

In 1815 wordt te Winschoten het tjalkschip 'De Jonge Jan' verkocht, lang tussen 
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A B c 

Fig . 1. Schematische weergave van de mogelijke reconstructie van de tuigage van 
het tjalkschip 'Jupieter') uit 1811 (A) , van het tjalkschip 'De Jonge Jan' uit 1815 
(8) en van een tjalkschuit uit 1815 ( e). 

de schotten veertig achttiende en wijd negen vijftiende voeten (Hollandse maat).3 
Onder het opgoed bevindt zich een grootzeil, een kluiffok en een fokkezeil (fig. 
IB). In hetzelfde jaar wordt 'enig op goed' van een tjalkschuit te Veendam ver
kocht.' Behalve zeil (= grootzeil), stagfokke en kleine kluiffokke, voerde dit schip 
een topzeil en een jager. Verder prijken op de lijst met goederen die worden ver
kocht onder andere: het wand met blokken, twee bakstagen, een stag, een stagge, 
een krage van de fokke, een sp reed (= spriet?) en een boegspriet. Deze tjalkschuit 
voerde dus drie voorzeilen en een topzeil (fig. IC). Omdat alleen het opgoed wordt 
verkocht worden jammer genoeg niet de afmetingen van het schip vermeld. Boven
dien voerde het schip een spriettuig als de interpretatie van de spreed als spriet 

Tabel 3. Zeilen in rekeningen van zeilmakers van twee 18e-eeuwse korren. 

'De Oude Severijn' 
1734 

kleine kluiffok 
middel kluiffok 

10k 

zeil en bonnet 
zeil en bonnet (oud) 
bezaan 
topzeil 

bramzeil 

'De !\vee Gebroeders' 
1743 

3 kluiffokken 
1 midden kluiver 

1 stagfok 

1 zeil, 1 bonnet 

1 bezaan 
1 topzeil 

'De !\vee Gebroeders' 
1746 

1 jager 
1 Jdeine kluiver 

1 stagfok 
1 stagfok 
1 zeil, 1 bonnet 

1 bezaan 
1 topzeil 
1 topzeil 
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klopt. LeComte (1831: p. 17) vermeldt over 'Vriesche tjalken' dat deze ..... eertijds 
met Ferrijtuig, hetwelk met eenen spriet is, .... Tegenwoordig bezigt men meer 
algemeen bezaanstuigen, ...... Rond 1815 is een spriettuig dus nog zeker mogelijk. 

Uit deze drie willekeurige inventarissen van twee tjalkschepen en een tjalkschuit 
blijkt de variatie in tuigage van tjalken. De vraag of het verschil in type-naam 
tjalkschip-tjalkschuit samenhangt met het verschil in tuigage tussen beide schepen 
kan op grond van dit beperkte materiaal niet worden beantwoord. 

Voor het overige valt op dat ook bij deze tjalken van elk zeil slechts één enkel 
exemplaar voorhanden is. 

Een andere bron die specifiek informatie bevat over tuigages zijn de rekeningen 
van zeilmakers. In het bedrijfsarchief van de firma M.H. Kingma5 bevinden zich 
enkele van dergelijke rekeningen, wegens werkzaamheden aan de kofschepen 'De 
Oude Severijn' en 'De Twee Gebroeders' van schipper Hylke Jans, in 1734, 1743 en 
1746 (tabel 3). 

Bij de interpretatie van tabel 3 moeten we ons ten eerste realiseren dat niet alle 
zeilen op de lijst voor hoeven te komen; het betreft immers rekeningen van zeil
makers. Toch ontstaat een redelijk consistent beeld van beide schepen ten aanzien 
van de tuigage. Wanneer de 'fok' uit 1734 een stagfok is levert dat in ieder geval 
twee en in de rekeningen van 1743 en 1746 drie voorzeilen op. Als met 'zeil' groot
zeil wordt bedoeld betekent dat drie keer een grootzeil met bonnet. Bezaan en top
zeil komen op alle drie de rekeningen voor, terwijl het bramzeil alleen in 1734 
wordt genoemd en dus alleen op 'De Oude Severijn' werd gevoerd (fig. 2). 

A B 

Fig. 2. Schematische weergave van de reconstructie van de tuigage van de kof 'De 
Oude Severijn' uit 1734 (A) en de kof 'De Twee Gebroeders' (B) uit 1743 en 1746. 
Zeilen met dezelfde naam ('kleine kluiver' en 'midden kluiver') zijn opgevat als 
wederzijds uitwisselbare zeilen. 

Interessant is in dit verband een brief, uit 1782, gericht aan de weduwe van Hylke 
Jans, waarin Hylke Jans als uitvinder van het bezaantuig voor kofschepen wordt 
genoemd.6 Het is natuurlijk mogelijk dat de overledene overdreven lof wordt toe
gezwaaid. 

Uit de rekeningen van 1734 en 1746 blijkt dat enkele zeilen dubbel aanwezig zijn. 
Dit hangt mogelijk samen met het feit dat deze koffen niet in de binnen- doch in 
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de kustvaart actief waren. 
Als laatste voorbeeld zullen we, aan de hand van enkele 1ge-eeuwse inventaris

sen, de ontwikkeling van de tuigage van de kof bekijken (tabel 4 en fig. 3).1 De 
belangrijkste ontwikkeling die de inventarissen laten zien is de overgang van het 
bezaan- naar het schoenertuig. Tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw zijn de 
koffen uit de inventarissen getuigd met een grootzeil en een bezaan. Daarna komen 
respectievelijk het schoener-en brikzeil hiervoor in de plaats. In tegenstelling tot het 
bezaan tuig is bij een schoenergetuigd schip het brikzeil (het achterste zeil, gevoerd 
aan de grote mast) het grootste zeil. In principe zou de andere tuigvorm ook in de 
type-naam tot uitdrukking moeten komen. Merkwaardig is dat slechts één van de 
drie koffen daadwerkelijk als schoenerkof omschreven wordt. 

A 

c 

_______ J 

E 

8 

D 

Fig. 3. Schematische weergave van de recon
structie van de tuigage van de koffen 'Pieter 
Junior' uit 1823 (A), de 'Jonge Lucas' uit 1825 
en 'De Hoop' ui/I853 (B), de 'Ida Berendina' 
uit 1870 ( e), de schoenerkof 'Jamina' uit 1874 
(D) en de 'Albertina' uit 1880 (E). Het is niet 
duidelijk waar het stagzeil uit de inventaris 
van de 'Pieter Junior' geplaatst moet worden. 
Ook hier zijn zeilen met dezelfde naam opge
vat als uitwisselbaar op dezelfde positie. 
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Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de toename in het aantal razeilen. Is er 
in de inventarissen tot 1870 nog sprake van drie razeilen, zo zien we dat de 
schoenerkof uit 1874 en de kof uit 1880 respectievelijk vijf en vier van dergelijke 
zeilen voeren. Een andere oorzaak voor deze verschillen is mogelijk gelegen in de 
persoonlijke voorkeur van kapiteins voor een bepaald tuigage. 

Wat betreft de voorzeilen lijkt er een tegengestelde ontwikkeling plaats te vinden: 
in de twee recentste inventarissen worden geen jagers of buitenkluivers genoemd. 
Het is natuurlijk mogelijk dat de als oud omschreven kluivers dienst deden als 
jager. 

Een andere trend die wel duidelijk naar voren komt is een afname, in de loop van 
de tijd, van het aantal uitwisselbare voorzeilen. In plaats van een grote, middel-, 
kleine en stormkluiffok alleen nog één enkele kluiffok. Mogelijk samenhangend 
met beperking van het aantal bemanningsleden. Anderzijds moeten we ook hier 
rekening houden met verschillen in persoonlijke voorkeuren. Groenewegen (1789, 
fig. ES) en LeComte (1831: pI. 17) tonen de kof met vier voorzeilen. De enige 
inventaris in dit materiaal, waarin mogelijk vier verschillende voorzeilen voorkomen 
is die van de kof uit 1823. 

Een ander probleem vormen de zeilen die in de inventarissen als stagzeilen wor
den omschreven. Een stagzeil is een zeil dat aan een stag wordt gevoerd. Dat kan 
een voorstag zijn, maar ook bijvoorbeeld een grootstag of grootstengestag. Op 
schoener- getuigde schepen is mogelijk een zeil tussen de masten bedoeld. 

Concluderend kunnen we stellen dat ondanks veranderingen in tuigage een zelfde 
type-naam gehandhaafd blijft. Juist in de 1ge eeuw schijnen schepen eerder door 
tuigage dan romp vorm getypeerd te worden (McGregor, 1984: p. 63). Ten aanzien 
van de kof vermeldt Teupken (in Abbink, 1851) dat de kof als schoener getuigd 
schoenerkof, als brik brigantijn en als bark of fregat driemastgaljoot wordt ge
noemd. In de inventarissen wordt slechts één van de drie schoenergetuigde koffen 
daadwerkelijk schoenerkof genoemd. 

Een interessante vraag is of er een samenhang bestaat tussen vaargebied, romp
vorm en tuigage van de kof. Mogelijk dat met de uitbreiding van het vaargebied 
van de kof naar open zee de verandering van romp vorm waar Van Loon (1838) voor 
pleit en een verandering van tuigage tot gevolg heeft gehad. We zien dan dat de
zelfde type-naam gehandhaafd blijft voor een schip dat qua rompvorm en tuigage 
is veranderd. 

Dat met de term kof in 'kof -scheepje' daadwerkelijk een kleine kof wordt be
doeld, blijkt uit de verkoping van een dergelijk schip te Amsterdam in 1811.8 

Terecht is het verkleinwoord '-je' gebruikt: het schip is 50,5 voet lang, 13,5 voet 
wijd en hol 6 voet en vier duim. Zoals in de lijn der verwachting lag is dit schip als 
éénmaster getuigd. Tot de zeilen behoren: I grootzeil, versteld, I stagfok, versteld, 
I linnen kluiffok, I kleine kluiffok , I topzeil, I zeildoekse kluiver. 

Ook hier zien we van elk zeil slechts één exemplaar, in tegenstelling tot de grotere 
koffen, waarvan meerdere soorten zeilen dubbel aanwezig zijn. 
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Tabel 4. Zeilen voorkomend in de inventarissen van zes 1ge-eeuwse koffen. 

Kof 1823 Kof 1825 Kof 1853 Kof 1870 SchoenerkoC 1874 Kof 1880 
'Pieter lunior' 'Jonge Lucas' 'De Hoop' 'Ida Berendina' 'lantina' 'Albcrtina' 

grote jager grOie jager jager 
middel jager middeljager middeljager 

stonnjager stonnjager 
stonnjager 
stonnjager 

kluirfok grote kluiver grote kluiffok 
kluiffok kluiver kluiffok kluiver 
grote middelkluiffok. middelkluiver middelkluiITok kluiver kluiver 
kleine middelk1uiITok kluiver met reef kluiver 

k1eine kluiffok 
stonnkIuiver stormkluiffok 

stagfok met bonnet stagfok stagfok stagrok stagfok stagfok 
stagfok met bonnet stagfok stagfok stagfok stagfok 
stormfork stormfok 

grootzeil met bonnel grootzeil grootzeil schoenerzeil schoenerzeil schoenerzeil 
grootzeil grootzeil grootzeil schoenerzeil schoenerzeil 

achterbe7..aan beu.n bezaan brik:zeil brikzeil brila.eil 
stormachterbezaan stormbezaan bezaan brila.eil brikzeil 

beza.n 

gaffeltopzeil 

breefok breerok breefok breefok [ok breefok 

topzeil ondertopzeil 
ondertopzeiI 

topzeil topzeil topzeil boven topzeil 
topzeil topzeil boventopzeil 

ondermarszeil 
ondermarszeil 
bovenmarszeil 
bovenmarszeil 

bramzeil bramzeil bramzeil bramzeil bramzeil bramzeil 
bovenbramzeil 

onderlijzeil onderlijzeil onderlijzeiJ onderlijzeil 
onderlijzeil 

bovenlijzeil bovenlijzeil bovenlijzeil bovenlijzeil 
bovenlijzeiI bovenlijzeil 

stagzeil stagzeil stagzeil 
stagzeil 

stormstagzeil 
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Conclusie 

De opgraving van een scheepswrak levert vaak weinig informatie op met betrekking 
tot de tuigage van het desbetreffende schip. Met behulp van de inventarissen be
horende bij onder andere scheepsverkopingen kunnen we de tuigages van verschil
lende scheepstypen achterhalen. 

Bovendien worden in de inventarissen het aantal reservezeilen en de toestand 
waarin de zeilen verkeren vermeld, hetgeen een indicatie kan zijn voor de econo
mische situatie van de eigenaar van het schip. Het bestudeeerde materiaal lijkt er 
op te wijzen dat in de binnenvaart slechts één stel zeilen gebruikelijk was, terwijl 
zeegaande schepen tenminste van enkele zeilen een stel reservezeilen aan boord had
den. 

Uit het gebruik van de term kof blijkt dat voorzichtigheid geboden is bij de 
interpretatie van type-namen in geschreven bronnen. Het is vaak moeilijk om 
archeologische resten aan een bepaald type te koppelen (Adams & van HaIk, 1990: 
p. 56). AI kunnen we een opgegraven schip aan een bepaald type toeschrijven dan 
dienen we ons er van bewust te zijn dat de type-naam verschillende betekenissen 
kan hebben. Dit als gevolg van hetzij inconsequent gebruik van de term, hetzij door 
conservatisme in het gebruik van type-namen. 

Summary 

In order 10 analyse our malerial we have 10 arrange /he archaeological remains of 
ships according 10 type. The aspec/s of a ship type are: huil, shape, dimensions , 
me/hod of cons/ruc/ion, deck configura/ion and rigging, As a consequence of si/e
forma/ion processes, indica/ions of rigging are of/en lacking in /he archaeological 
record. 

Wrillen and iconographical sourees, however, can provide information on the 
rigging of different ship Iypes. This paper deals exc/usively with the wrillen sourees, 
among which ships' inventories are of special interest. Such inventories, drawn up 
when ships were sold, list the items on board, of ten with headings such as 'anchors', 
'ropes', 'saiIs', 'cabin gear', 'naviga/ional equipment', 'galley implements', 'boa/swain's 
requisites'. 

Examples are given of Ihe rigging of three different ship Iypes. First the 'water
schip' is discussed, which was widely used on Ihe Zuiderzee. lts rigging,like ils huil 
shape, was found to have remained conslant for a long period; Ihe only change was 
one from overlapping 10 flush-laid planking around 1500. The inventories mention 
no spare sails. Three 'tjalken' were sludied nexl; their basic rigging was similar 
(masI, mainsail , foresail), with variations as regards Ihe number of lopsails and 
foresails. No spare sails were included. Sailmakers' books were consulted for Ihe 
rigging of Iwo 18Ih-cen/ury 'koffen', They each had /wo masts and a fore-and-afl 
rig. Some spare sails were supplied, possibly because these ships were also employed 
in coastal Irade. In /he 19/h-century 'kof' a major transition look place from a 
mizzen rig to a schooner rig, A remarkable increase occurred in the number of square 
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sai/s together with a decrease in the number of interchangeable foresai/s. Changes 
in huil shape and rig may be connected to a change in operating area, which came 
to inc/ude the open sea. The term 'kof' continued to be used also for the type that re
tained the old form of huil and riggin. 

Noten 

1. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam (GAA), rechterlijk archief inv.nrs. 
2124,2141 (met dank aan H.R. Reinders). 

2. GAA, makelaarsarchief van scheepsverkopingen inv.nr. 5071. 
3. Rijksarchief provincie Groningen (RAG), notarieel archief, standplaats 38, 

inv.nr. 20. 
4. RAG, notarieel archief, standplaats 42, inv.nr. 12. 
5. Rijksarchief Friesland (RAF), bedrijfsarchief van de fi rma M.H. Kingma, inv.nr. 

776. 
6. RAF, bedrijfsarchief van de firma M.H. Kingma, inv.nr. 786. 
7. RAG, notarieel archief, standplaat 38, inv.nrs. 139, 148, 168; RAF, bedrijfs

archief M.H. Kingma, inv.nrs. 809, 689; Loomeijer, 1986: p. 51. 
8. GAA, makelaarsarchief van scheepsverkopingen, inv.nr. 5071. 
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Die rheinische Lotsenschaluppe 

HANS- WAL TER KEWELOH 

In den Jahren 1979 bis 1982 habe ich zusammen mit einem Vermessungstechniker 
für das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven ein Feldforschungsprojekt 
durchgeführt, das van der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn-Bad Godes
berg finanziert wurde. Ziel des Projekts war die systematische Erfassung und Doku
mentalion sämtlicher noch vorhandener, traditionell gebauten Boote im gesamten 
FluBgebiet des Rheins.' In diese Untersuchung war nicht nur der Rhein selbst ein
bezagen, sondern auch seine sämtlichen Nebenflüsse wie z.B. Ruhr, Mosel, Main 
und Neckar. Ebenfalls erfaBt wurden die stehenden Gewässer wie Seen, Mühlteiche, 
Kiesgruben und Ähnliches. 

Begonnen wurden die Feldforschungsarbeiten im Frühjahr 1979 an der nieder
ländischen Grenze bei Lobith/Emmerich und sie wurden im Herbst 1982 am Bo
densee abgeschlossen. Aufgenommen wurden in dieser Zeit rund 120 verschiedene 
Bootstypen unter EinschluJl van Typvarianten. Insgesamt wurden Angaben zu etwas 
mehr als 1000 Booten zusammengetragen. 

Bootstypen im Rheingebiet 

Dabei wurden in den verschiedenen Landschaften und FluBgebieten unterschied
Hche Bootstypen dokurnentiert, wie zum Beispiel: I. der niederrheinische Nachen, 
der in der Landschaft auch als Aak bezeichnet wird. An einen flachen Bootsboden 
setzt bei diesem Nachentyp die erste Seitenplanke, das sogenannte Unterbord, im 
stumpfen Winkel an, während die zweite Seitenplanke, der sogenannte Flügel, stark 
nach innen einfällt. Die beiden Seitenplanken sind in charakterislischer Weise mit
einander verbunden, indem ein Nagel durch die oberste Seitenplanke hindurch in 
das volle Holz des Unterbords eingeschlagen wurde. Detlev Ellmers hat diese Tech
nik in mehreren Aufsätzen unter dem Begriff 'Nachentechnik' eingeführt und sie 
für die Rheinlande bis in die Römerzeit zurückverfolgt.2 

Diesem niederrheinischen Nachen steht der mittelrheinische Nachen gegenüber, 
bei dem die obere Seitenplanke nicht mehr nach innen wegfällt. Im höchsten Fall 
geht sein oberstes Seitenbord senkrecht nach oben. Vielfach ist es sogar leicht nach 
auJlen geneigt. Die beiden Seitenplanken sind nicht mehr in der eben beschriebenen 
Nachentechnik verbunden, sondern die Nägel sind bei diesem Bootstyp durch die 
beiden Planken van auBen durchgeschlagen. Innen sind sie über einen Dorn umge
bogen und ins Plankenholz zurückgeschlagen. 

Darüber hinaus sind ab der Höhe van Bonn rheinaufwärts in der Fischerei Drei
borde, d.h. aus ursprünglich einer einzigen Bodenplanke und je einer Seitenplanke 
gebaute Boote gebräuchlich. Dieser Bootstyp ist in verschiedenen Varianten bis 
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heute an der Sieg, einem unterhalb Bonn in den Rhein einmündenden NebenfJuJl, 
am Main oder an Mittel- und Oberrhein sowie an der Mosel verbreitet. 

Am Bodensee findet sich dann in der Fischerei und für den ländlichen Klein
transport ein besonderer Bootstyp, die Gondel. Sie weist im Bug einen ansonsten im 
gesamten deutschen FluJlgebiet des Rheins nicht vorkommenden Steven auf. Dieser 
kann sowohl gerade als auch gebogen sein. Nach Angaben der Bootsbauwerft Beck, 
die zu Beginn der 80er Jahre noch gelegentlich Gondeln fertigte, wurden gerader 
oder gebogener Steven nach dem Geschmack des Auftraggebers gefertigt. Am Heck 
dieser Gondeln sind die drei oder vier geklinkerten und genagelten Seitenplanken 
an einem kleinen Spiegel angeschlagen. 

Nicht nur diesen genannten Beispielen, sondem sämtlichen rheinischen Boots
typen in Deutschland ist der fJache Bootsboden gemeinsam. Dieser ist darüber hin
aus in den meisten Fällen noch an beiden Bootsenden in einer sogenannten Hebe 
mehr oder minder stark aufgebogen, so daJl man mit diesen Booten leicht auf eine 
geneigte Uferböschung herauffahren kann. 

Die Lotsenschaluppe 

Aus diesem Typenspektrum fälJt einzig die rheinische Lotsenschaluppe heraus. Bei 
den Nachforschungen im Rahmen des Feldforschungsprojekts machte uns 1980 am 
Mittelrhein in St. Goarshausen an der Loreley ein alter Fährmann auf ein Holzboot 
aufmerksam, daJl in einem für den Besucher nicht zugänglichen Gewölbe der Burg 
Rheinfels, dem stadtgeschichtlichen Museum von St. Goar, aufbewahrt wurde. Sei
nen Angaben zufolge, die durch die weiteren Nachforschungen bestätigt wurden, 
wurde dieser Bootstyp von den Lotsen in St. Goar und Kaub, die die Rhein
schiffahrt durch die gefährliche Stromstrecke an der Loreleyfelsen vorbei lotsten, 
benutzt, urn von ihren Lotsenstationen an Land an Bord der Schiffe überzusetzen. 

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden diese hölzemen Lotsenschalup
pen durch eiseme Nachen ersetzt. Die Lotsen folgten damit dem Beispiel der 
Schiffahrt, die ihre ehemals hölzemen Beiboote ebenfalJs durch solche Eisennachen 
ersetzt hatte. 

Die St. Goar-Lotsenschaluppe ist insgesarnt 4,65 m lang und hat eine gröJlte 
Breite über alles in der Bootsrnitte von 1,66 rn. Am Bug, der durch ein vorgenagel
tes, 0,06 m starkes Brett - das sogenannte Kopfbrett - geschlossen ist, weist das 
Fahrzeug eine Breite von 0,12 rn auf. Am Heekspiegel ist das Boot 0,88 m breit. 

Der runde Bootskörper wird gebildet durch eine Kielplanke und auf den beiden 
Seiten durch jeweils sechs weitere Plankengänge. Die Kielplanke ist 0,02 m stark. 
Sie hat ihre gröJlte Breite mit 0,28 m in der Bootsmitte und läuft zum Bug hin auf 
0,06 m, zum Heek auf 0,08 m zu. Zum Bugende ist diese Kielplanke mit etwas 
mehr als 0,4 rn stark, zurn Heekende mit 0,26 rn etwas leichter aufgebogen. 

Die Seitenplanken sind mit 0,02 rn gleich dick wie die Kielplanke. Sie sind 0,2 
bis 0,24 m breit und mit der Kielplanke sowie untereinander in Klinkertechnik 
verbunden. Die Ûberlappung beträgt 0,04 m. 

Irn Unterschied zu anderen rheinischen Klinkerbooten wie beispielsweise den 
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Bodenseegondeln sind die Planken nicht durch Nagelung miteinander verbunden, 
sondern sie sind genietet. Der Nietenabstand beträgt durchschnittlich 0,15 m. 

Die gröBte Seitenhöhe hat die Lotsenschaluppe mit 0,65 m in der Bootsmitte an 
der Ruderbank. Am Heckspiegel beträgt die Höhe 0,52 m, am Bug 0, I m. 

Befestigt sind die Planken am Bugende an einem innen zwischen die Planken 
eingesetzten 0,06 m hohen und 0,2 m langen Breit. Dieses Brett, das im Rheinland 
die Bezeichnung Maulklotz trägt, weil es 'in das Maul des Bootes' eingeschoben ist, 
ist auch bei anderen rheinischen Bootstypen wie Nachen und Dreibord gebräuchlich. 
Dies gilt auch fUr das als vorderer Abschlufl des Bugs vorgesetzte Kopfbrett mit 
einer Stärke von 0,05 m. 

Im Heck sind die Planken gegen den eingesetzten Spiegel genagelt. Die Quer
versteifung der Lotsenschaluppe wird zu einen durch insgesamt I1 Halbspanten 
im unteren Bootsbereich erreicht. Diese Spanten sind 0,04 m breit und greifen Uber 
Kielplanke und je 2t Seitenplanken hinweg. An diese Spanten schlieBen sich zum 
Heck hin jeweils zu beiden Seiten Auflanger an. Sie sind gleich stark wie die Span
ten und Ubergreifen von der Bordkante aus 4t Planken. Spanten und Auflanger 
sind aus vollem Holz ausgesägt und nicht durch Kochen oder Dämpfen gebogen. 

Die Planken sind von auflen mit handgeschmiedeten Eisennägeln an Spanten und 
Auflanger angenagelt. Nur der Auflangerkopf ist von innen genagelt. 

Weitere Festigkeit erhält das Boot durch drei Duchten und eine Bank im Heck des 
Bootes. Diese liegt zudem auf einem Schott auf. Verbunden sind die Duchten mit 
dem Bootskörper durch Winkeleisen, die auf die Duchten und gegen die Seitenplan
ken geschraubt sind. 

Die erste und dritte Ducht sind ebenso wie die Heckbank ausschliefllich Sitz
bänke. Die zwei te Ducht hingegen ist die Ruderbank. Unmittelbar hinter dieser 
Ruderducht ist ein m-förmiges Eisenband auf die Bordkante aufgeschraubt. In die 
Mulde dieses m-förmigen Eisenbandes wurden die Riemen eingelegt, mit denen der 
Flufllotse mit Rücken in Fahrtrichtung sitzend sein Boot an das Schiff heranruderte. 

Achtern ist unter der Kielplanke auf ein Meter Länge ein 0,05 m starker Kiel, 
der sogenannte Schegg, angebracht. Entsprechend der Aufbiegung der Kielplanke 
ist dieser Schegg direkt am Heckspiegel 0,26 m hoch. Er läuft nach einem Meter auf 
Null aus. Dieser Kiel dient zur Stabilisierung des Bootes und ist in dieser Form auch 
bei flachbodigen Bootstypen auf dem Rhein gebräuchlich. Dies gilt vor allem fUr 
den Niederrhein. Als Baumaterial wurde für sämtliche Bootsteile Eichenholz ver
wendet. 

ner Bootstyp 

Allein Rundbodigkeit und das Nieten der geklinkerten Planken ohne Kalfaterung 
stellen die Lotsenschaluppe auflerhalb sämtlicher Bootsbautraditionen im Rhein
gebiet. 

1982 merkte Peter Skanse auf dem InternationalelI Symposium of Baat alld Ship 
Archaeology zu Recht an, dafl die Lotsenschaluppe zahlreiche ParalleIen in skan
dinavischen Bootstypen finde.3 Auch der bei Walther Mitzka in seinem Band Deut-
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sehe Bauern- und Fiseherboote abgebildete und beschriebene nordische Kahn van 
Sylt4 weist grolle Änlichkeit mit der rheinischen Lotsenschaluppe auf. 

Es stellt sich die Frage, wie ein ansonsten in der gesamten Landschaft völlig un
üblicher Bootstyp, der in den Typenmerkmalen der nordischen Bootsbautradition 
zuzuweisen ist, den Weg an den Mittelrhein gefunden hat. 

Neben dem Hinweis auf das noch vorhandene Boot gab der ehemalige Fährbesit
zer in St. Goarshausen auch die Auskunft, dall diese Boote van einem Bootsbauer 
in St. Gaar gebaut worden waren. Vnser Gewährsmann war sich mit seinen detail
lierten Kenntnissen der Rheinschiffahrtsverhältnisse auch der Tatsache bewullt, dall 
die Lotsenschaluppe aus dem Rahmen der ansonsten genutzten Bootstypen am Rhein 
herausfiel. 

Nach seinen Angaben ist der Bootstyp zu Zeiten der alten Fracht- und Personen
schiffahrt noch nicht gebräuchlich gewesen. Auf lilteren Bildquellen is t er auch 
wirklich nicht nachweisbar. Zum Versetzen der Lotsen wurden nach Aussage des 
Fährmannes ursprünglich die landschaftsüblichen Boote wie mittelrheinischer 
Nachen oder Dreibord benutzt. Mit der Einführung der Dampfschiffahrt und mit 
dem Aufkommen der Schaufelraddampfer, der sogenannten Räderboote, sei es für 
die Lotsen schwieriger geworden, an die Schiffe heranzufahren und an Bord zu 
gelangen. Angelegt wurde nun an den Radkästen der Schiffe und die von den 
Schaufelrädern erzeugten Wellen hätten das Heranfahren mit den flachbodigen 
Booten nahezu unmöglich gemacht. Der in St. Goarshausen ansässige Bootsbauer 
habe nun in jeder freien Minute auf der Rheinfähre gehackt und ha be die Wellen 
beobachtet, die durch die Raddampfer verursacht wurden. Das Ergebnis der Über
legungen und Beobachtungen sei schlielllich die Lotsenschaluppe gewesen, die den 
Anforderungen optimal gerecht geworden sei. 

Sicherlich muss bei dieser Erklärung einiges als ausschmückendes Erzählbeiwerk 
eingestuft werden. Die Grundaussage aber is!: die Lotsenschaluppe ist eine eigen
ständige, genuine Entwicklung vor Ort. Vmwelt- und Arbeitsbedingungen haben 
einen Bootstyp neu hervorgebracht, der an anderem Ort durchaus schon bekannt 
und gebrliuchlich war. 

In der Volkskunde geht z.B. die Märchenforschung heute davon aus, dall ver
gleichbare Mlirchenmotive gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten in verschiede
nen Landschaften ader Kulturräumen genuin entstehen können . Die Bootsforschung 
hingegen vertritt im Wesentlichen die Meinung, dall bei den Bootstypen kontinuier
liche Entwicklungslinien und - traditionen zu ziehen sind. 

Für die rheinische Lotsenschaluppe würde dies bedeuten, dall unmittelbare Ver
bindungen zum nordischen bzw. skandinavischen Bootsbau bestehen müssen. Nach
weisbar sind sie bisher nicht. 

Anmerkungen 

1. Zur Zielsetzung des Projekts und zur Arbeitsweise: Hans-Walter Keweloh, Vor
industrielIe Wasserfahrzeuge im Flullgebiet des Rheins. Ein Forschungsprojekt 
des Deutschen Schiffahrtsmuseums. In: Deutsehes Schiffahrtsarchiv 4, 1981, S. 
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205-212, und Hans-Walter Keweloh, Recent boats in the Rhineland. In: Carl
Olof Cederlund (Hrg.), Poslmedieval baal and ship archaeology. Stockholm, 1985, 
S.315-325. 

2. Yergleiche Detlev Ellmers, Kogge, Kahn und Kunststoffboot (= Führer des Deut
schen Schiffahrtsmuseums Nr. 7). Bremerhaven, 1976, S. 39-40. 

3. Yergleichbare Boote finden sich var allem in Bohuslàn. 
4. Walther Mitzka, Deutsche Bauern- und Fischerboole. Grundfragen aus einem 

Sachkreis der Volkskunde (= Wörter und Sachen, Beiheft 6). Heidelberg, 1933, 
S. 87, Abb. 74. 
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Zur Typologie der 'Zille' 

J. SARRAZIN 

In den vergangenen Jahrzehnten ist mit der wachsenden Zahl an archäologischen 
Schiffsfunden der Wissenschaft nenes und zum Teil spektakuläres Material an die 
Hand gegeben worden, Material, das in vielen Fällen ebensoviele Fragen aufwarf 
wie es beantwortete. Obwohl nur wenige dieser Funde adäquat publiziert worden 
sind, dienten sie doch in der Vergangenheit als Grundlage für eine ständig wach
sende Zahl an Thesen zur Entstehungsgeschichte der komplexeren Boots- und 
Schiffsformen der Neuzeit. Die Überinterpretation einzelner Funde oder auch nur 
bestimmter Bauelemente führte jedoch in einigen Fällen zu vorschneller und wis
senschaftlich wenig abgesicherter Theoriebildung, die zum Teil bereits durch den 
nächsten archäologischen Fund falsifiziert wurde. 

Zur Untermauerung des archäologischen Materials boten sich vielfach neben 
bildlichen Quellen Erkenntnisse an, die durch die Tnterpretation ethnologischen und 
ethnographischen Materials gewonnen worden waren. Gerade dort, wo es urn Bau
techniken und Antrieb primitiver Wasserfahrzeuge ging, hat sich dies er Ansatz oft 
als ausserordentlich ertragreich erwiesen. Es sei allerdings davor gewarnt, ethno
graphische Paralleien oder die Konstruktion rezen ter Bootsformen als Beweise für 
die lineare Entwicklung eines bestimmten Bootstyps anzusehen . Gerade die ein
gehende Untersuchung der traditionell gebauten Wasserfahrzeuge eines bestimmten 
Gebietes lehrt nämlich, wie gross die Variationsbreite an Formen selbst innerhalb 
eines klar umrissenen Schiffstyps sein kann, und wie schnell sich durch mangelnde 
Professionalität des Schiffbauers oder durch zufällige Anstösse von aussen Bau
traditionen verändern oder sogar umkehren können. Ethnologischem Material sollte 
daher von Seiten der Archäologie ein Hinweis-Charakter eingeräumt werden. Die 
Notwendigkeit der Verwandtschaft zwischen einem historischen Fund und einem 
rezenten Fahrzeug ist aber erst dann eindeutig bewiesen, wenn die Zwischenstadien 
durch eine reiche Fundlage lückenlos belegt sind. 

Tm Folgenden sollen anhand einer simplen Bootsform, die ebenso einfach herzu
stellen wie wissenschaftlich zu erfassen ist, Probleme der Typologisierung diskutiert 
und die Grenzen einer solchen Schematisierung aufgezeigt werden. Auch wird zu 
zeigen sein, welch wichtige Rolle das Wissen urn den Ablauf des Bauvorganges bei 
der Beurteilung eines bestimmten Fahrzeuges spielen kann. 

Feldforschung an der Donau 

Während zweier Sommer war es mir und meinem niederländischen Kollegen mög
lich, das gesamte Flussgebiet der deutschen Donau zu bereisen, einen Überblick 
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über den Bestand an rezenten Bootsformen zu gewinnen, signifikante Vertreter je
der Gruppe aufzunehmen und die Entstehung von Booten in den Werkstätten ver
schiedener Schiffbauer zu verfolgen. Daraus wie aus Interviews mil Bootsbauern 
wie - besitzern, ergänzt durch die Auswertung bildlicher wie schriftlicher QueUen, 
ergab sich das ebenso vielfältige wie aussagekräftige Bild einer Schiffsform, deren 
Existenz mindestens seit dem Mittelalter schriftliche wie bildliche QueUen nahe
legen (Neweklowsky, 1952). Da aUerdings archäologische Funde zum traditionellen 
Boots- und Schiffbau an der deutschen und österreichischen Donau für die Zeil vor 
1800 fehlen, muss sich die Beschreibung der Konstruktion der Zillen und Plätten 
dieses Raumes auf die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts beschränken. 

Der Bestand an rezenten Holzbooten an der deutschen Donau und ihren südIichen 
Zuflüssen bietet auch heute noch ein einheitliches Bild, das im übrigen dem der 
österreichischen Donau genau entspricht. AUerdings sind heute in der Hauptsache 
Fahrzeuge mit bis zu 10 Metern Länge anzutreffen, während Zillen über 15 Metern 
die absolute Ausnahme geworden sind. Es ist aber davon auszugehen, dass auch 
die bis zu vierzig Meter langen Frachtschiffe des 19. Jahrhunderts nur eine Varia
tion einer Grundform waren, die sich bis heute gehalten hat. Anzeichen dafür, 
dass ausser der Zille traditioneU noch eine andere Bootsform an der deutschen 
Donau verhanden war, finden sich nicht. 

Konstruktion heutiger Zillen 

Eine Zille ist ein flachbodiges Boot, dessen gerade Seiten in einem Winkel zwischen 
90· und 110· von aussen an die Seitenkante des Bodens angenagelt sind. Das Bau
material ist in jedem FaU Weichholz, zumeist von Fichten oder Tannen. Vorn wie 
achtern ist der Boden, der bei kleinen Zillen aus zumeist drei, bei grösseren Fahr
zeugen aber auch aus einer höheren, zumeist ungeraden Zahl an Brettern gebildet 
wird, aufgezogen, wobei manchmal die Elastizität des Holzes fast bis zu einem 
Maximum ausgeschöpft wird. Den Abschluss von Bug und Heck bilden Klötze aus 
Hartholz, die je nach Zillentyp in Grösse und Ausformung variieren. 

Die Planken von Boden wie Seiten stossen stumpf voreinander (Karweelbauweise) 
und sind nicht oder nur durch kleine Holzdübel bzw. neuerdings Drahtstifte mit
einander verbunden. Die Spanten, die traditioneU aus Wurzeln oder Astgabeln be
standen, waren doppelschamig angebracht; zusätzliche Bodenwrangen finden sich 
nur im besonders belasteten Bug- und Heckbereich. Nachdem gewachsenes 
Krummholz für die Zillenbauer nicht mehr erhältlich war, steUten sich die meisten 
von ihnen folgerichtig auf U-förmige Spanten urn, die sie in der Regel aus Kant
hÖlzern, in AusnahmefäUen aus eisernen Winkeln fertigten. 

Der Bauvorgang 

Im Laufe unserer Untersuchung konnten wir feststeUen, dass aUe traditionsverbun
denen Zillenbauer ihre Fahrzeuge in Schalenbauweise (shell- first) hersteUten. Dabei 
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Abb. 1. Fischerzi/le mi! gewachsenen Spanten van der I1ler. Deutlich sichtbar: Die 
SchoppulIg der [lIl1en!uge mit den eisernen Klammern ( Foto J. Sarrazin). 
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werden Boden und Seiten jeweils separat fertiggestellt und später oh ne die Hilfe 
van Spanten zusammengefügt. Zillen über sechs Metern Länge weisen in der Regel 
im Mittschiffsbereich eine Gerade auf; meist liegt die maximale Breite im Bereich 
dieser Gerade, ansonsten vorlich der Mitte. Zum Vorschiff hin verjüngt sich der 
Boden zum Teil erheblich, sodass die Spitze im Bugbereich aft nur wenige Zen ti
meter breit ist; das Heck ist in der Regel deutlich breiter als der Bug, ist aber in 
jedem Falie gegenüber der Mitte eingezogen. 

Ist der Boden aufgerissen und ausgesägt, werden die Bodenbretter für den Bau 
miteinander verbunden. Während einige Zillenbauer permanente Verbindungen in 
Farm van Dübeln schaffen, setzen andere nur provisorische Leisten auf, die nach 
Beendigung des Bauvorgangs wieder entfernt werden. Gleiches gilt für die Seiten, 
die zumeist ebenfalls schon vor Baubeginn zugeschnitten sind. 

Der eigentliche Bau der Zille beginnt damit, dass der Boden am Beginn der Hebe 
festgesetzt wird; sodann werden die Schiffsenden mittels Winden angehoben. Von 
der Mitte beginnend werden die Seiten nun von aussen an den Boden angenagelt. 
Die Stellung der Seitenwände kontrolliert der Schiffbauer dabei von Zeit zu Zeit 
mit Hilfe eines Winkels. Sind die Seiten auf voller Länge angenagelt, steht die Zille 
bereits im Rohbau fertig da. Alle weiteren Bauabschnitte dienen nur noch der Ver-

Abb. 2. Bug-Ansicht der lller-Zille; der Klotz schliesst vom mit Boden und Seiten 
ab ( Foto J . Sarrazin). 
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stärkung, Abdichtung und dem Ausbau: die Form des Fahrzeugs steht zu diesem 
Zeitpunkt bereits fest. 

Der nächste Arbeitsschritt besteht im Einpassen der Klötze an Bug und Heck. 
Unabhängig von der Ausformung der Schiffsenden werden die Klötze auf dem Bo
den so aufgesetzt, dass ihre Aussenseite mit dem Ende der Boden- wie der Seiten
planken abschliesst. Die Klötze weisen also keine Nut auf, in die die Plankenenden 
eingepasst werden könnten; sie haben damit auch keine ausgesprochene Schutz
funktion, sondern dienen hauptsächlich als Verstärkung. 

Zu den besonderen Merkmalen einer Zille gehört die Art und Weise, wie Boden 
und Seiten abgedichtet werden. Als Dichtungsmaterial wird auch heute noch Lang
haarmoos verwendet, das gesäubert und getrocknet werden muss, ehe es zum 
'Schoppen' Verwendung findet. Die Bezeichnung 'Schoppen' für das Abdichten 
einer Zille ist im ganzen deutschen und österreichischen Donaugebiet üblich; von 
ihr leitet sich auch die Berufsbezeichnung 'Schopper' als Synonym für Zillenbauer 
ab. Beim Schoppen werden die V -förmigen Fugen zwischen Boden- wie Seitenplan
ken von aussen mit Moos ausgefüllt, das mit einer Leiste abgedeckt wird. Die Leiste 
wird ihrerseits durch Metallklammern in Position gehalten, die im Abstand von 5 
bis 7 cm eingeschlagen werden. Die Fugen zwischen Boden und Seiten werden auf 
gleiche Weise von innen geschoppt. 

Die oben beschriebene Bausequenz war bei allen gelernten Schoppern, die wir bei 
der Arbeit beobachten konnten, gleich. Aus Bildmaterial vom Anfang unseres Jahr
hunderts bzw. aus mündlicher Überlieferung ist zu erfahren, dass mindestens auch 
im letzten Jahrhundert Zillen auf eben diese Weise gebaut wurden, und zwar un
geachtet ihrer oft beachtlichen GrÖsse. Das strikte Festhalten an der Schalenbau
weise ohne auch nur den Einsatz von Mallen oder Hilfsspanten muss daher als ein 
Charakteristikum des Donau-Schiffbaus angesehen werden. 

Der TypeDDame uDd seine Relevanz 

Von Zeichnungen, Modellen, schriftlichen Quellen wie von archäologischen Funden 
ist für das 19. Jahrhundert eine Vielzahl an Zillen-Formen belegt. Die grössten 
Exemplare, die als Frachtschiffe eingesetzt wurden, waren bis zu vierzig Metern 
lang. Für solche Grossschiffe findet sich nicht selten der Name 'Plätte', und zwar 
meistens in zusammengesetzten Namen wie etwa 'Steinplätte'. Schriftlichen Quellen 
ist jedoch zu entnehmen, dass Plätten nur eine Untergruppe des Typs 'Zille' dar
stellen, nicht aber eine eigene Gattung. Auch heute noch bezeichnen die Schiff
bauer des Donaugebiets ihre Erzeugnisse als 'Zillen', wenn sich auch in der Um
gangssprache der Begriff 'Kahn' langsam durchzusetzen beginnt. 

Für die Typologisierung kann daher der Name 'Zille' als ein erstes Anzeichen für 
die Zugehörigkeit zu dem beschriebenen Schiffstyp geiten. Der Typenname ist al
lerdings nicht auf das Donaugebiet beschränkt, sondern findet sich auch an der 
Moldau, im Brandenburger Raum und als 'ZolIe' an der Oder (Rudolph, 1964). 
Obwohl sich bei oberflächlicher Untersuchung gewisse Ähnlichkeiten zwischen 
den Donau-Zillen und den 'Zollen' ausmachen lassen, liegen bisher noch keine Er-
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kenntnisse zu einem gemeinsamen Ursprung vor. Der gemeinsame Name leitet sich 
in jedem Falie aus slavischen Dialekten ab. 

Zuordnung zum Typ 'Zille' 

Im Laufe von lahrhunderten hat sich eine erhebliche Anzahl an verschiedenen Zil
len- und Plättenformen entwickelt, die jeweils den Bedingungen unterschiedlicher 
Flussabschnitte bzw. besonderen Aufgaben angepasst waren. Von Abbildungen wie 
Modellen sind dabei sowohl Fahrzeuge mit spitzem Bug und Heck wie mit erheb
licher Breite vorn wie achtern bekannt. Der Grund fijr diese erhebliche Typenviel
fait dürfte in der einfachen Konstruktion der Zille zu suchen sein. Wlihrend beim 
Bau von Kielschiffen jede Veränderung die Gefahr birgt, das Fahrverhalten unter 
Umständen erheblich zum Negativen zu beeinfIussen, sind die Auswirkungen einer 
Abwandlung der Proportionen bei einfachen, fIachbodigen Fahrzeugen relativ leicht 
im Voraus zu berechnen. Hinzu kommt, dass die Anforderungen einer unmotori
sierten Binnenschiffahrt ohne Besegelung weit unter denen des Seeschiffbaus liegen. 
Überspitzt gesagt: für den Einsatz auf den ruhigen Nebengewässern der Donau taugt 
nahezu jede Form eines plattbodigen Bootes, und auch auf dem F1uss selbst wilren 
die meisten dieser Fahrzeuge noch verwend bar , wenn auch vielleicht nicht für je
den Zweck. 

So kann es denn auch nicht verwundern, wenn die Palette der Zillen ex trem weit 
gefächert ist. Dies aber macht es nahezu unmöglich, Zillen nur vor der Form her 
typologisch einzuordnen. Da sich in einzelnen Konstruktionsmerkmalen immer 
wieder Paralleien zu anderen fIachbodigen Booten und Schiffen finden, kann man 
ein Fahrzeug nur dann sicher der Familie der 'Zille' zuordnen, wenn es in allen 
wichtigen Merkmalen übereinstimmt. Durch die intensive Flussbereisung des deut
schen Donaugebiets und durch eingehende Diskussionen mit Schiffbauern steht 
uns heute ein solcher Merkmalskatalog einer typischen Zille zur Verfügung. Er 
beinhaltet nicht nur die wichtigsten konstruktiven Unterscheidungskriterien, son
dern schliesst die Bautechnik als wichtiges Kennzeichen des typischen Donau
Schiffsbaus mit ein. 

Zillen an Altmühl und Regen 

Wie wichtig die Bausequenz als Hinweis auf eine Zugehörigkeit eines Fahrzeugs zur 
Familie der ZiIle sein kann, zeigt sich am Beispiel des Bootsbaus an den linken 
Donau-NebenfIüssen Altmühl und Regen. Die Untersuchung der dort üblichen 
ziIlenähnlichen Boote ergab nilmlich, dass sie aus Nut-und-Feder-Brettern herge
stellt waren. 

Neuzeitliche Technologie in traditionellem Handwerk? Diese Frage ist nicht so 
leicht zu beantworten. Denn die befragten Zillenbauer berichte ten einmütig, dass 
schon ihre Vorgänger mit Hilfe von entsprechenden Hobeln (die auch in einem Fall 
noch vorhanden waren) Nut-und-Feder-Bretter hergestellt hätten. Zur zusätzlichen 
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Yersteifung waren noch eiserne Krampen quer über den Nähten der Bodenbretter 
angebracht. Beide Techniken aber sind im benachbarten Main-Gebiet nicht üblich, 
sodass eine Beeinflussung von dort ausscheidet. Dafür, dass die oben beschriebene 
Bauweise älteren Ursprungs ist, spricht auch, dass sie an Altmühl und Regen, nicht 
aber an der dazwischen Jiegenden Naab heimisch ist. Die Naab aber war schiffbau
Hch immer enger an die Donau angeschlossen, da auf ihr unter Zuhilfenahme von 
Stauwerken Erz und Salz zwischen Regensburg und Amberg transportiert wurden. 

Abb. 3. Der Zillenbauer Georg Kainz beim Schoppen der Jnnenfuge einer Zille (Foto 
J. Sarrazin). 
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Ein Besuch beim Bau einer Regen-Zille, die in der Form den Zillentypen ande
rer, f1acher Nebengewässer der Donau durchaus gleicht, gab weitere Hinweise auf 
die Zugehörigkeit dieses Fahrzeugstyps zur Zillentradition. Zunächst einmal wies 
der Zillenbauer die Vermutung, es könne sich bei seinem Fahrzeug nicht urn eine 
richtige Zille handeln, empört zurück und bestand darauf, dieser Schiffstyp habe 
immer Zille geheissen. Auch die Bausequenz war, abgesehen davon, dass die Bretter 
anders zusammengesetzt wurden, gleich der im Donau-Schiffbau. Die ungerade 
Zahl der Bodenbretter, das AnnageIn der vorher zusammengesetzten Seiten von 
aussen an den Boden, das Einsetzen der Köpfe erst nach Fertigstellung des eigent
lichen Schiffskörpers wie der Einbau der Spanten als letzter Bauabschnitt: all dies 
waren deu tliche Kennzeichen des Donau -Schiffbaus. Wie die Nut - und - F eder-Kon
struktion in den Bootsbau an Altmühl und Regen gelangt ist, wird wohl nicht mehr 
auszumachen sein. Die Betrachtung der Bausequenz legt jedenfalls nahe, dass es sich 
bei diesen Fahrzeugen nicht urn einen gänzlich neuen Typ handelt, sondern dass 
lediglich die typischen Merkmale des Donau-Schiffbaus in einem Punkt abgeändert 
wurden. 

Von 'Ordinari' zu 'UJmer Schachtel' 

Problematischer noch ist die sichere Zuordnung dann, wenn sich eine [nnovation 
f1ächendeckend durchgesetzt hat und von den Gewährspersonen nicht mehr als 
solche empfunden wird. Die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Lage ergeben, sind 
am besten am Beispiel der 'Ulmer Schachtel' zu erläutern. 

Ulm hatte als obers ter Donauhafen fiber die Jahrhunderte eine besondere Stellung 
in der Schiffahrt, wohl auch deshalb, weil die Ulmer 'Ordinari', wie die wöchent
lich abgehenden Frachtschiffe genannt wurden, im Gegensatz zu anderen Orten 
ausschliesslich f1ussabwärts fuhren; am Zielort, also zumeist in Wien oder Budapest, 
wurden die Schiffe verkauft oder obgewrackt. Auch heute noch sind in Ulm einige 
Grossschiffe zu besichtigen, die allerdings alle in den letzten vier Jahrzehnten und 
zum Teil in Österreich gebaut worden sind. Fragt man die Einheimischen, so erhält 
man die Auskunft, dieser spönisch als 'Ulmer Schachtel' bezeichnete Typ sei gleich
zusetzen mit den Ordinarien der letzten Jahrhunderte. 

Die heutigen 'Ulmer Schachteln' aber weisen am Bug einen sogenannten 'stehen
den Stock' auf, wie er heute auch an manchen kleineren Zillen ('Stockzillen') zu 
beobachten is!. Dieser stehende Stock aber ist nichts anderes als ein gerader Steven, 
der auf den Bodenbrettern steht und in den die Seitenplanken mittels einer Nut 
eingepasst sind. Auch ist der Boden am Bug nur sehr wenig aufgezogen und steht 
damit im Gegensatz zu den sonst bekannten Frachtschifftypen der Donau. Die 
Bugkonstruktion der 'Ulmer Schachteln' und anderer Stockzillen unterscheidet sich 
also wesentlich von allen anderen ZiUenformen des Donauraums. 

Diese Erkentnis gab Anlass, in schriftlichen wie bildlichen QueUen nach dem 
Alter dieser besonderen Bugkonstruktion zu forschen. Die Suche ergab , dass sich 
erst ab Mine des 19. Jahrhunderts Belege für Stockzillen finden lassen. Urn die 
Frage nach der Herkunft der 'Ulmer Schachteln' schlüssig klären zu können , wur-
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Abb. 4. Stockzille. Eisenboot und zwei Fliesswasserzillen im Halen von Deggen
dor I/Donau (Foto J. Sarrazin). 
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den die Akten der Ulmer Schifferzunft diesbezüglich durchgesehen. Und tatsächlich 
finden sich für 1859 Eintragungen, die nahelegen, dass zu dieser Zeit ein neuer 
Schiffstyp, eben die Stockzille, eingeführt wurde, der, und das ist neu für die UI
mer Schiffahrt, für die Gegenfahrt im Schlepp geeignet war (Sarrazin, 1989b). 

Woher kam also die neue Konstruktion? Zu denken gibt in diesem Zusammen
hang ein Ereignis in der Geschichte der Donauschiffahrt, das sich 1846 abspielte: 
die Eröffnung des Ludwig-Main-Donau-Kanals, der das Rheingebiet mit der 
Donau verbinden soli te. Für diesen Kan al aber wurde ein neuer Schleppschiff -Typ 
konstruiert, der genau den Massen des Kanals und seiner vielen Schleusen angepasst 
war. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts gehörten damit 'Kanalschiffe' zum 
Repertoire vieler Schiffbauer entlang der Donau, wie aus Interviews mit den heute 
noch lebenden Schoppern zu erfahren is!. Kanalschiffe aber waren nichts anderes 
als Stockzillen, allerdings mit einem stehenden Stock vorn wie achtern. Es liegt also 
nahe zu verrnuten, dass auf diese Weise ein Konstruktionsdetail in den Donau
Schiffbau gelangt ist, das vorher dort unbekannt war. 

Wenn also die 'Ulmer Schachtel' in ihrer Konstruktion nicht den authentischen 
Donau-Schiffbau wiederspiegeJt, wie verlässlich sind dann andere Angaben über die 
Frachtschiffe früherer Zeiten? Das Exempel der 'Ulmer Schachtel' zeigt, wie kurz
Ie big das Gedächnis an Schiffsformen selbst unter den Nachkommen der ehemaligen 
Schiffleute sein kann. Dieses Beispiel sollte Anlass sein, die Authentizität von 
rezenten Schiffsformen selbst dann nicht als gegeben anzunehmen, wenn sie in den 
meisten Konstruktionsdetails mit der Tradition übereinstimmen. 

Summary 

The 'Zille' is a flat-bottomed boattypical of the German and Austrian Danube and 
its tributries. Although there were a great variety of different types of vessels within 
the 'Zille' family only the smaller ones have survived. Lacking archaeological finds 
predating the 1800s it is exceedingly difficult to differentiate traditional types 
from those which have been influenced from outside. 

The example of the 'Ulmer Schachtel' clearly showed that a traditionally built 
baat mayadopt certain new features from other building traditions while otherwise 
adhering to the aid way of building. Within a century knowledge about this change 
was lost. sa thatthe new type is being presented as a longstanding traditional farm. 
However. if a baat dijfers from its type in but one or two features. its belonging to 
a certain building tradition may be detected from the sequence in which it was built. 
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Classificeren van schepen 
Nut en risico's, theorie en praktijk 

T.J. MAARLEVELD 

Indeling 

Het classificeren van schepen staat bekend als één van de gevaarlijkste maritieme 
beroepen. Dat heeft met mijn bijdrage aan dit Glavimans symposion maar zeer 
weinig te maken. Ook het indelen van schepen of scheepsresten in analytische cate
gorieën is weliswaar niet van risico's ontbloot, maar terwijl een enkele misstap voor 
de classificeerder in de haven al gauw een nekbreuk of ander zwaar lichamelijk 
letsel betekent lijken wetenschappers bij het classificeren van schepen gemakkelijk 
uit te glijden zonder dat hen dat in het minst lijkt te deren. 

Op zich is dat merkwaardig. We kunnen immers nauwelijks beweren dat de 
archeologie als wetenschap geen gedegen traditie zou hebben in het indelen van het 
bronnenmateriaal en de daaraan ontleende gegevens. Van oudsher is typologie voor 
archeologen een belangrijk aandachtspunt geweest en bovendien is de archeologi
sche literatuur sedert de jaren zestig overspoeld geraakt met stimulerende publica
ties over classificatiemethoden en de toepassing ervan op archeologische data (e.g. 
Thomas, 1972; Whallon & Brown, 1982). Net als op het eind van de 1ge eeuw 
(Thompson, 1977) kwam een belangrijke stimulans hiervoor uit de biologie. Op 
basis van statistische ordening van kenmerken is voor die wetenschap de numerieke 
taxonomie tot ontwikkeling gebracht (Sneath & Sokal, 1973). Tezamen met belang
rijke delen uit de systeemtheorie en de symbolische logica zijn de bijbehorende 
technieken, maar ook het achterliggende gedachtengoed geleidelijk aan gaan beho
ren tot de standaardbagage van de archeoloog (Clarke, 1978). 

Ondanks de traditioneel typologische en modern analytische preoccupaties met het 
classificeren van archeologische gegevens is de literatuur over schepen, scheepsty
pen en scheepsbouwtradities op het punt van indelingen en indelingscriteria alles
behalve consistent. Principieel is dat ook niet nodig. Dat wil zeggen, indelingen of 
classificaties hoeven niet op elkaar aan te sluiten zolang zij maar náást elkaar ge
bruikt worden en niet door elkaar heen. De indelingen zijn immers niet meer dan 
een hulpmiddel voor een goed begrip en dat goede begrip is er alleen maar mee 
gediend dat vanuit principieel verschillende uitgangspunten principieel verschillende 
indelingen worden opgesteld. Juist door de beschikbare gegevens steeds vanuit 
andere invalshoeken te bezien en te ordenen kunnen we tot nieuwe inzichten ko
men. Naast elkaar kunnen dus volstrekt legitiem volstrekt verschillende indelingen 
worden gehanteerd. Steekhoudend zijn zij alleen wanneer ze expliciet en consequent 
zijn. 

Noch het principe dat indelingen die vanuit uiteenlopende invalshoeken zijn op
gesteld strikt gescheiden dienen te worden gehanteerd, noch de stelregel dat de 
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uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen alsook de daadwerkelijk gehanteerde 
indelingscriteria expliciet naar voren dienen te komen is dunkt me controversieel. 
Toch wordt er - gunstige uitzonderingen daargelaten - veelvuldig tegen gezondigd. 
Vooral wanneer slechts weinig gegevens worden gepresenteerd en toch vergelijkin
gen worden getrokken blijft de achtergrond van de veronderstelde overeenkomsten 
en verschillen - dat wil zeggen de indeling waarop ze zijn gebaseerd - veelal in het 
duister, terwijl bewust of onbewust met meer dan één zo'n indeling gelijktijdig 
wordt gewerkt. Alleen door invalshoek en uitgangspunten helder te stellen kunnen 
indelingen of classificaties zinvol stof leveren voor discussie, bijvoorbeeld over 
traditie en scheepstype, het thema van dit vierde Glavimans symposion. 

Om de noodzakelijke duidelijkheid te bevorderen leek het mij goed om specifiek 
in de context van schepen en scheepsvondsten een aantal beginselen en gedachten 
over het ordenen van gegevens en ideeën op een rij te zetten. Ik zal daarbij vooral 
aandacht besteden aan het indelen en classificeren zelf, vervolgens kort ingaan op 
enkele vaagheden en knelpunten rondom het begrip scheepstype om tot slot aan de 
hand van het begrip traditie weer op het classificeren terug te komen. 

Groeperen en classificeren 

Zoals U gemerkt zult hebben heb ik verscheidene malen de woorden indelen en 
classificeren naast elkaar gebruikt. Voordat we verder gaan zal ik duidelijk maken 
wat ik er in het navolgende mee bedoel. Bij archeologisch onderzoek hebben we te 
maken met twee principieel verschillende ordeningsprocedures die naast elkaar en 
na elkaar worden gebruikt. De ene is het groeperen dat resulteert in een 'empirische' 
of 'stochastische' indeling. De andere is wat ik hier aanduid als 'classificeren'. Ik 
gebruik de termen 'classificeren' en 'classificatie' dus in enge zin. 'Indelen' en 'in
deling' zal ik daarentegen gebruiken als algemene term, als verzamelnaam waar
onder alle archeologische 'indelingen' te vatten zijn, ongeacht de ordeningsproce
dure die eraan ten grondslag ligt. 

De eerste ordeningsprocedure is het groeperen van gegevens, om zo greep te 
krijgen op gevarieerde en onoverzichtelijke informatie. Het is een volstrekt arbi
traire procedure waarbij in de archeologie vaak niet alleen de gegevens worden 
gegroepeerd maar eerst en vooral voorwerpen (de informatiedragers waaraan die 
gegevens kunnen worden ontleend) daadwerkelijk op hoopjes worden gelegd. Met 
scherven of loodbaren is dat natuurlijk eenvoudiger dan met schepen, maar U be
grijpt wat ik bedoel. Dergelijke indelingen dienen in wezen geen ander doel dan 
dat de onderzoeker zijn materiaal leert kennen. Als zodanig zijn zij een waardevol, 
vaak noodzakelijk en volkomen gerechtvaardigd hulpmiddel. Veelal hebben zij 
slechts een zeer beperkte geldigheid al was het maar omdat zij slechts bedoeld zijn 
voor de beperkte hoeveelheid materiaal en gegevens die op het moment van groe
peren voorligt. Zulke provisorische indelingen kunnen en moeten weer snel worden 
omgegooid wanneer een andere indeling zinniger lijkt. Eigenlijk lenen deze 'sto
chastische' indelingen zich nauwelijks voor uitgebreide discussies anders dan op 
de werkvloer. Toch hebben zij vaak een hardnekkig en ook wel zinvol leven in de 
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vorm van wat we aanduiden als een beschrijvende typologie. De in wezen arbitraire 
indelingscriteria zijn expliciet gemaakt en de indeling wordt gehanteerd als hulp
middel om systematische waarnemingen aan een materiaalgroep te presenteren (e.g. 
Sarrazin, 1991). 

De tweede ordeningsprocedure, het classificeren, is principieel van een andere 
orde. Het uitgangspunt is bij die vorm van indelen niet een eindige hoeveelheid 
gegevens die wordt gegroepeerd zodat deze beter hanteerbaar wordt, maar het uit
gangspunt is het ordeningsprincipe zelf of liever de gedachte, de theorie, de onder
zoeksvraag of onderzoeksrichting die eraan ten grondslag ligt. Een classificatie is 
geen indeling die al ordenend ontstaat maar een indeling die op grond van theore
tische overwegingen wordt ontworpen om zicht te krijgen op een bepaald pro bleem. 
Pas in tweede instantie worden er in zo'n indeling verschijnselen gerangschikt, 
mondjesmaat of in grote aantallen. Bovendien zijn classificaties aan een aantal 
strikte regels gebonden: eenduidigheid, uitsluitendheid en uitputtendheid. Zij zijn 
dus niet beperkt door een vaststaande hoeveelheid in te delen materiaal maar wel 
door hun theoretische basis en door het (onderzoeks- )doel waarvoor ze ontworpen 
zijn. Classificaties vanuit onderzoeksthema's zoals wonen of hygiëne aan boord 
(Simmons, 1990) zullen noodzakelijkerwijs een heel ander karakter hebben dan 
classificaties die gericht zijn op scheepsvorm en vaareigenschappen (McKee, 1983: 
p. 83) terwijl zij op hetzelfde bronnenmateriaal kunnen worden toegepast. Dat geldt 
ook voor een classificatie die de conserveringsgraad van scheepsvondsten vanuit een 
oogpunt van monumentenzorg en wetenschappelijk belang tot onderwerp heeft 
(Cederlund, 1983: p. 57). Classificaties zijn hulpmiddelen om ideeën over gegevens 
bespreekbaar te maken en classificaties lenen zich dus bij uitstek wél voor discussie, 
zowel in hun uitkomsten als in hun opzet. 

Indelingscri teria 

Volkomen gerechtvaardigd worden de twee ordeningsprocedures, hier aangeduid als 
groeperen en classificeren, in de archeologie naast elkaar gehanteerd, de ene om 
overzicht te krijgen over beschikbare gegevens, de andere om in analytische zin 
richting te geven aan het onderzoek. 

In theorie is er niets aan de hand, in de praktijk gaat het nog al eens anders. Vaak 
worden de twee ordeningsprocedures - in principe hulpmiddelen voor verschillende 
acties - niet naast elkaar, maar onduidelijk verweven gebruikt. Dat is eigenlijk ook 
wel goed te verklaren. Of men nu aan het groeperen is of aan het classificeren, of 
men met andere woorden te werk gaat vanuit een bepaald bestand aan gegevens of 
vanuit een theorie, in beide gevallen moet men op een gegeven moment de gehan
teerde of te hanteren indelingscriteria bepalen. 

Bij het groeperen komt dat stadium vrij laat. Dat wil zeggen, al groep erend wordt 
er natuurlijk wel over de indelingscriteria nagedacht, maar het probleem wordt pas 
werkelijk actueel op het moment dat een indeling is gevonden die men als zinvol 
ervaart en die men wil gebruiken om gedane waarnemingen te presenteren. Op dat 
moment moet worden uitgevonden welke indelingscriteria eigenlijk zijn gehanteerd, 



Classificeren van schepen 97 

welke elementen verantwoordelijk zijn voor de geregistreerde variatie. 
Bij het classificeren komt dat stadium veel eerder. Zodra voor een specifieke 

onderzoeksvraag op zuiver theoretische gronden een logisch aanvaardbare classifi
catie is opgesteld moeten bruikbare indelingscriteria worden gevonden. Er moet 
op dat moment worden doordacht welke elementen indicatief kunnen zijn voor de 
verwachte variatie en tegelijkertijd van een zodanige aard dat zij aan concreet 
bronnenmateriaal in voldoende mate kunnen worden afgemeten. Ook bij deze pro
cedure moeten dus indelingscriteria worden gevonden. 

Hoewel deze fase in de ene procedure een principieel andere betekenis heeft dan 
in de andere komt de praktische uitvoering in belangrijke mate op hetzelfde neer. 
In beide gevallen richt de archeoloog zich op het materiaal en geeft zich om de in
delingscriteria te vinden over aan een zuiver inductief denkproces. Door Yoorrips 
(1982) is dat proces aangeduid als 'het construeren van variabelen'. In beide proce
dures is deze inductieve fase essentieel. Omdat zij in de twee procedures zo goed 
als identiek is en bovendien in de meeste gevallen regelmatig wordt herhaald (omdat 
er nieuwe gegevens aan het bestand zijn toegevoegd of omdat gezichtspunten gelei
delijk aan iets wijzigen) is het zeer begrijpelijk dat het onderscheid tussen de twee 
procedures niet altijd even bewust wordt gemaakt. Daarmee is het verschil echter 
niet minder wezenlijk. 

Identificatie 

Bekijken we de afsluitende fase van het indelingsproces dan komt het wezenlijke 
verschil tussen groeperen en classificeren nog eens duidelijk tot uitdrukking. We 
kunnen die afsluitende fase in beide ordeningsprocedures aanduiden als de fase van 
' identificatie'. De identificatie heeft in de twee ordeningsprocedures echter een 
volstrekt verschillende inhoud en betekenis. 

Bij het groeperen valt deze fase geheel samen met het vinden van de indelings
criteria zoals ik dat hierboven omschreven heb. De identificatie heeft in dat geval 
zelfs betrekking op de indelingscriteria zelf. Wat er in de groepen zit staat op het 
moment van identificatie immers al vast en het zijn de indelingscriteria die worden 
geïdentificeerd. 

Bij het classificeren worden de indelingscriteria in een veel eerder stadium vast
gesteld. De identificatie komt in dat geval overeen met het toepassen van de inde
lingscriteria op de in te delen gegevens. Door de identificatie wordt een fenomeen 
op grond van de gekozen indelingscriteria toegewezen aan een klasse. Wanneer de 
onderzoeksvraag waarop de classificatie is gebaseerd haar geldigheid blijft behouden 
kunnen zonder probleem steeds nieuwe gegevens aan identificatie worden onder
worpen. 

Lichtelijk verwarrend is dat ook aan een indeling die volledig groeperenderwijs 
tot stand is gekomen (en die dus in wezen betrekking heeft op een beperkte hoe
veelheid informatie!) vaak later nieuwe gegevens worden toegevoegd. Nieuwe 
vondstgegevens worden immers toegevoegd aan het bestand waarop de indeling is 
gebaseerd. De indeling of typologie moet daardoor al of niet worden aangepast. 
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Behoeft zij geen aanpassing, dan worden de groepen eenvoudigweg uitgebreid. Aan 
de hand van de eerder (maar toen achteraf!) vastgestelde indelingscriteria wordt een 
fenomeen toegewezen aan een bepaalde groep. Minstens zo gebruikelijk is echter 
dat de groepen op basis van nieuwe gegevens niet zonder meer kunnen worden 
uitgebreid, maar dat vervolgens de indelingscriteria ook bijstelling behoeven. Het 
zijn dan met andere woorden opnieuw de indelingscriteria die worden geïdentifi
ceerd. 

Het indelen van schepen 

Met betrekking tot schepen of scheepsvondsten blijkt er een neiging te bestaan be
langrijke delen van de hierboven geschetste ordeningsprocedures als het ware over 
te slaan en direct over te gaan tot de fase van identificatie. Indelingen worden als 
gegeven ervaren. Soms als impliciet zinvol en bekend, soms als iets absoluuts. Alleen 
aan de inhoud en de betekenis die aan de identificatie wordt toegekend valt af te 
lezen met wat voor indeling men van doen meent te hebben. 

Een goed voorbeeld van identificatie van indelingscriteria - en dus van een in
deling die men ziet als het resultaat van groeperen - vormen de scheepstypologie
en van recente binnenvaartschepen die de Werkgroep Tuigerij & Documentatie van 
de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig heeft uit
gebracht (Hin, 1988). Ik heb het groeperen, waar deze vorm van identificatie bij
hoort, al gekenschetst als een waardevol, vaak noodzakelijk en volkomen gerecht
vaardigd hulpmiddel om greep te krijgen op het materiaal. Het is een hulpmiddel 
dat vanwege de geringe pretenties niet ter discussie staat. Dat geldt onverkort voor 
de door de werkgroep gehanteerde verkorte procedure. 

De tweede vorm van identificatie, het toewijzen van een schip of een scheeps
vondst aan een klasse heeft veel meer implicaties en pretenties en staat daarom wel 
ter discussie, zowel wanneer een onderzoeker zelf een classificatie heeft gedefini
eerd als wanneer aansluiting wordt gezocht bij een reeds vaststaande of als vast
staand ervaren indeling. Zo'n indeling kan een classificatie zijn die door een ander 
is opgesteld maar - en hier zit de kern van mijn betoog - ook de identificatie met 
de historische scheepstypeaanduiding draagt veelal het karakter van het inpassen in 
een indeling die als vaststaand wordt ervaren, het karakter van classificeren dus 
waarbij het definiëren van de klassen als overtollig wordt overgeslagen. 

Van grote invloed in dezen is het werk van Ellmers (1972; 1979; 1982; 1983). In 
zijn monumentale Frühmittelalter/iche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa 
(Ellmers, 1972: p. 14) is hij terughoudend, maar in zijn methodische artikel in 
Geschichtswissenschaft und Archäologie noemt hij de identificatie met de historische 
typeaanduiding als één van de primaire onderzoeksdoelen van de scheepsarcheologie 
en stelt hij deze identificatie zeer expliciet naast het ploeterend indelen van 
scheepsvondsten in 'type-groepen' (Ellmers, 1979: p. 493). In mijn woorden: hij stelt 
classificeren naast groeperen. 
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Historische typeaanduidingen 

Dat we bij de identificatie van een scheepsvondst met een historische typeaandui
ding met een ander proces van doen hebben dan bij de (sub-)recente schepen is 
duidelijk. In het laatste geval zijn de schepen zelf, de tjalken, westlanders en hage
naars informatiedrager. Ze zijn gegroepeerd naar een willekeurige, historisch ge
groeide en vervolgens min of meer bevroren indeling en de indelingscriteria kunnen 
aan de schepen zelf worden geïdentificeerd. 

Bij de historische typeaanduidingen is dat niet het geval. Ook hier wordt de in
deling als gegeven ervaren. Scheepsvondsten worden geacht in de door die indeling 
bepaalde klassen te vallen. Pas als de identificatie heeft plaatsgehad kunnen de 
kenmerken van een scheepsvondst op de klasse worden overgedragen. De klasse 
wordt gevuld. Zij krijgt inhoud, maar ook betekenis, hetgeen een volgende identi
ficatie vergemakkelijkt. Het is een zeer aantrekkelijk concept. Kan het echter juist 
zijn? 

Ellmers (1979: p. 494) omschrijft de te volgen methode nauwkeurig: voor de 
identificatie is in zijn termen een Kon/ak/queUe nodig, dat is een historische afbeel
ding die enerzijds ondubbelzinnig weergeeft wat in de schriftelijke bronnen is 
overgeleverd en die anderzijds door visuele vergelijking in verband gebracht kan 
worden met een scheepsvondst. 

Het gaat hier dus om een associatief, soms zelfs speculatief proces waardoor mo
gelijke verbanden kunnen worden aangegeven tussen gegevens uit sterk uiteenlo
pende bron. Voor het inzicht kan een dergelijke manier van speculeren van bijzon
der grote betekenis zijn. Ik hecht eraan dat te onderstrepen. Kan er aan de histo
rische typeaanduiding als zodanig echter een ordenende betekenis worden toegekend 
die ook - zoals naar mijn mening veelal gebeurt - bij de analyse van scheepsvond
sten als basis kan dienen? Kan men de historische typeaanduidingen met andere 
woorden hanteren als classificatie? Het antwoord is slechts bij uitzondering positief, 
namelijk daar waar de schriftelijk overgeleverde aanduidingen ook werkelijk een 
indeling weergeven met het karakter van een classificatie. Aanduidingen als 
charters, waarvan de indelingscriteria bovendien goed omschreven zijn (e.g. Witsen, 
1671: p. 105) zijn daarvan een goed voorbeeld. 

Aan alledaagse naamgeving ligt echter maar zelden zo'n analytisch model ten 
grondslag en in de overgeleverde typeaanduidingen vinden we vaker de weerslag 
van naamgeving dan van bewuste indeling. Het is met andere woorden vrijwel 
steeds onduidelijk of we met een zeer specifieke of een vrij algemene term van 
doen hebben. Soms zijn de historische typeaanduidingen functioneel bepaald, dan 
eens door de bevaren regio of het gebied van oorsprong en dan eens door voort
stuwing of tuigage. Bovendien hebben we te maken met veel betekenisverschuiving 
en een rijke homonymie. De historische typeaanduidingen weerspiegelen geen een
duidige indeling, ze kunnen niet worden gehanteerd bij wijze van classificatie en 
aan de identificatie zoals die door E1lmers geschetst is kan geen ordenende waarde 
worden toegekend. 

Met groepen uit de andere ordeningsprocedure, het groeperen, hebben de histo
rische typebenamingen wel enige gelijkenis. Ik heb al gewezen op de (sub-)recente 
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bedrijfsvaartuigen die in zoverre een uitzondering vormen dat daar de 'waterval van 
scheepsbenamingen' (Hin, 1988: p. 20) tezamen met zowel de groepering als het 
gegroepeerde materiaal is overgeleverd. Over het algemeen hebben de historische 
typeaanduidingen ook vanuit deze ordeningsprocedure geredeneerd bij de indeling 
van scheepsvondsten geen ordenende betekenis en wel eenvoudigweg omdat de bij 
de aanduiding behorende groepen leeg zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen laten 
het groeperen van archeologisch materiaal en het onderscheid tussen twee in één en 
dezelfde context gehanteerde typeaanduidingen het toe om overeenkomstige inde
lingscriteria te identificeren, zo bijvoorbeeld het onderscheid tussen knarr en lang
skib in de Scandinavische scheepsbouw in de Vikingperiode (e.g. Morcken, 1988). 

Dat betekent niet dat het niet waardevol zou zijn om hetzij via de door Ellmers 
gepropageerde methode, hetzij direct te zoeken naar verbindingen tussen historisch 
en archeologisch bronnenmateriaal. Integendeel, door verbanden te zoeken tussen 
gegevens uit sterk uiteenlopende bron kan en ik zou haast zeggen moet de contex
tuele basis voor interpretatie van cultuur - in casu maritieme cultuur - in al haar 
aspecten worden verbreed. 

Waar ik in deze bijdrage over indelen en classificeren echter op heb willen wijzen 
is dat het een fictie is dat achter historische typebenamingen een indeling schuil zou 
gaan die op enigerlei wijze een absolute betekenis heeft. Net als in de archeologie 
zijn in het gewone leven vele indelingen naast en door elkaar heen gebruikt, soms 
met een classificerende of groeperende betekenis maar vaak ook alleen op basis van 
naamgeving. Doordat namen van het één op het ander overgingen en sommige ter
men om onduidelijke redenen een langer leven beschoren is dan andere, vormen 
de in schriftelijke bron overgeleverde aanduidingen de weerslag van een dynamisch 
geheel. Bij het ontwarren daarvan kunnen scheepsvondsten als leverancier van bij
komende informatie een belangrijke rol spelen. Omgekeerd vormen de historische 
bronnen en de daarin gehanteerde nomenclatuur, mits deze zorgvuldig op de juiste 
context kan worden betrokken, een belangrijke steun bij het vertalen van aan 
scheepsvondsten waar te nemen verschijnselen in een interpretatie van menselijk 
gedrag. Voor het ordenen van onze scheepsvondsten hebben de historische type
aanduidingen echter zo goed als geen betekenis. 

Archeologie en type 

Voor het ordenen van het onderzoeksmateriaal en het richting geven aan onze ge
dachten, twee acties die essentieel zijn in het wetenschappelijk proces, blijven we 
dus aangewezen op het groeperen en scherp gedefinieerd classificeren. Identificatie 
speelt pas in de laatste fase van dat proces een rol. Het groeperen heb ik arbitrair 
genoemd en bovendien heb ik aangegeven dat het principieel betrekking heeft op 
een eindige hoeveelheid materiaal. De groepen beklijven alleen dàn wanneer ze de 
basis vormen voor een beschrijvende typologie. 

Om uiteenlopende redenen zal een beschrijvende scheepstypologie nooit die rigi
diteit en hanteerbaarheid krijgen die bijvoorbeeld bij Romeins aardewerk is bereikt. 
Dat is ook niet wenselijk. Een vaartuig is een veel complexer artefact dan een pot, 
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weerspiegelt veel meer aspecten van cultuur en moet daarom vanuit veel meer ver
schillende invalshoeken worden bekeken. Daar komt dan nog bij dat vaartuigen in 
exponentieel veel geringere aantallen zijn vervaardigd, op een totaal andere wijze 
al of niet in het bodemarchief zijn verzeild, voor een belangrijk deel uit verganke
lijk materiaal zijn vervaardigd en bovendien alleen door zorgvuldige - kostbare -
opgraving aan het archeologisch databestand kunnen worden toegevoegd. We be
schikken met andere woorden niet alleen over een eindige, maar zelfs over een 
uiterst beperkte hoeveelheid materiaal van hoge complexiteit. 

Ondanks dat is het volstrekt noodzakelijk om de scheepsvondsten aan de hand van 
overeenkomsten en verschillen te groeperen en is het uitermate zinnig aan de hand 
van de gevonden groepen en vooral op basis van inpassing van de daaraan geïdenti
ficeerde indelingscriteria in een polythetisch model (Clarke, 1978; vgl. Van Holk, 
1986, maar let op het afwijkende gebruik van de term classificatie) scheepstypen 
te definiëren, om zo de gedachten van de onderzoeker en de interpretatie die deze 
oproepen overdraagbaar te maken. 

Omdat het type altijd ontspringt aan het brein van de onderzoeker of onder
zoekers gaat het hierbij principieel om een ander type begrip dan enig type begrip 
van de oorspronkelijke gebruikers of contemporaine waarnemers. 

Die principieel anderssoortigheid van de betekenis van typen laat onverlet dat de 
onderzoeker wil hij zinnig bezig zijn, zoveel als mogelijk gebruik moet maken van 
contextuele informatie, zoveel als mogelijk dus gebruik moet maken van informatie 
die principieel van verschillende orde is om al interpreterend betekenis te geven aan 
zijn werk (Hodder, 1986). In dat licht is het ondanks mijn eerdere opmerkingen 
goed te verdedigen dat Reinders (1985) aan een groep Middeleeuwse scheepsvond
sten , waaraan hij criteria heeft geïdentificeerd die hij zinvol acht voor een type
definitie, de typeaanduiding 'kogge' verbindt. We moeten ons echter realiseren dat 
hier geen sprake is van identificatie met enige concrete historische vermelding van 
die term. Het is een sterke contextuele parallel. Het concrete, archeologisch ge
definieerde type kan en zal als resultaat van groeperen nog bijstelling ondergaan en 
komt nergens exact overeen met enig kogge- begrip zoals dat in schriftelijke bron
nen zijn weerslag vindt. Wel wordt door het trekken van de parallel de mogelijkheid 
geopend vergelijkingen te trekken met het type begrip zoals dat op basis van be
studering van die bronnen wordt gehanteerd (e.g . Heinsius, 1986). 

Traditie en continuïteit 

Denken we verder door op het belang van contextuele informatie dan heeft dat voor 
de betekenis van gevonden type-groepen grote consequenties . Het verschijnsel dat 
archeologen meer oog hebben voor overeenkomsten dan voor verschillen (Hodder, 
1986: p. 127) treedt waar het om scheepsvondsten gaat bijzonder uitgesproken aan 
het licht. 

Met veel verve worden uit zowel in plaats als tijd ver uiteenliggende, geïsoleerde 
vondsten scheepsbouwtradities opgebouwd (Ellmers, 1969; Marsden, 1972) zonder 
dat al te veel rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat sommige overeen-
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komsten eenvoudigweg door omstandigheden als beschikbaarheid van materiaal of 
het te bevaren werkmilieu (McGrail, 1987) zijn bepaald. 

Het al groeperend signaleren van overeenkomsten is op zich onschuldig en nuttig. 
Zodra aan overeenkomsten echter betekenis wordt toegekend moeten de consequen
ties goed worden doordacht. Met een knipoog naar de biologie, waar zoals ik zei 
veel van het systematiserende denken aan is ontleend, wordt al gauw over verwant
schappen, genese en familiegelijkenissen gesproken maar de variatie in materiële 
cultuur is principieel anders dan in levende organismen en ter verklaring kan het 
evolutiemodel niet dienen. Waar van traditie wordt gesproken wordt continuïteit in 
menselijk handelen verondersteld. Wanneer een dergelijke continuïteit wordt voor
gesteld moet deze ook in de overige context kunnen worden verklaard. 

Bij het nader bezien van type-groepen is het dus niet zozeer relevant of Keltische 
schepen Romeins zijn (De Weerd, 1988: p. 284) maar of tussen schepen die op grond 
van een arbitraire groeperingsprocedure naast elkaar zijn gezet op grond van een 
interpretatie van functie, milieu en culturele context enig verband kan worden 
verondersteld. 

Bij dat interpretatieve proces is de indeling in groepen niet meer dan een hulp
middel om de juiste vraag te kunnen stellen. Door het definiëren van typen kunnen 
de interpretatieve vragen worden toegespitst. 

Classificaties zijn van een andere orde en kunnen, door het ordenen van gegevens 
naar een specifiek idee, bij interpretatie eigenlijk vooral stimulerend werken, met 
name wanneer de achterliggende ideeën steeds verschillende invalshoeken belichten. 

Summary 

In a theoretical exposé on the slruclure and e/assification of archaeological dala the 
author challenges the identification of ship remains with historical ship types as a 
primary goal of nautical archaeology (Ellmers. 1979) or as an analytical tooi in 
arranging data. On the one hand the historical nomene/ature can very rarely comply 
with the rigidity demanded by a classificatory system. on the other hand Ihe type 
concept of the nautical archaeologist is of needs quite different from the one used 
by the original bOa/buil der or a contemporary onlooker. The author argues in favour 
of complementary classifications from various points of view. and contests the pre
occupation with drafting boat-building traditions on the basis of similarit ies wilh
out proper altention 10 the inlerpretative and contextual consequences. 
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De rol van de twijfel in een verantwoord gesprek over schepen: 
een nabeschouwing bij een symposium 

A.H.J. PRINS 

Deze uitleiding beklemtoont dat het niet over drijflichamen gaat in het algemeen, 
maar bepaaldelijk over houten schepen, al dan niet voorzien van roer en zeil of 
riemen. Ook berkenbast-kano's en kajaks zijn houten of althans gedeeltelijk houten 
schepen. Balsa-vlotten, plastic pleziervaartuigen en ijzeren scheepjes moeten even
wel uitgesloten worden . 

In deze zin had de voorzitter als thema Bouwtraditie en scheepstype voorgesteld. 
Welnu, mijns inziens heeft slechts een tweetal van de auteurs zich daaraan geheel 
gehouden (het onderhavige opstel niet meegerekend), terwijl de helft zich er slechts 
enigermate door heeft doen leiden. In dit opzicht gaat de prijs naar Van Holk en 
Maarleveld. Een 'kleine' helft heeft ondanks alle originaliteit de suggestie van de 
voorzitter toch naast zich neergelegd. Ik zal proberen de balans iets in de voorge
stelde richting te doen doorslaan. 

Na deze paar woorden vooraf kom ik dus snel tot mijn eigenlijke betoog, een 
betoog dat naar ik meen nauw aansluit bij wat Reinders als voorzitter voor ogen 
moet hebben gestaan. Achteraf gezien zal het laatste deel geheel aansluiten bij het 
voorgaande betoog van Maarleveld. 

In de volgende bladzijden komen een aantal malen sleutelbegrippen (of eigenlijk 
sleuteltermen) voor die, rechtstreeks samenhangende met de bedoelingen van de 
voorzitter, toch om nadere aandacht vragen. Met 'nader' bedoel ik dan 'degelijk' -
want daar gaat het om. Wat bedoelen we in ons gesprek met traditie, met type en 
typologie, wat met classificatie, en dus met klasse? Zijn we er ons van bewust dat 
we op drie geheel verschillende niveaus aan het denken zijn? 

Beginnen we met traditie, dan is de eerste tocht wel die naar het woordenboek, pas 
dan naar de etymologie en de rapportage, ook naar die van methodologisch vaak 
slordige mensen. Dan volgen de afleidingen, 'traditioneel' bijvoorbeeld. Het is onze 
zwakste denkcategorie. Het begrip achter het sleutelwoord blijft 'eens en voor al' 
zou ik zeggen, het doorgeven of overhandigen (niet het traceren of 'tradieren') van 
een 'iets', een opvatting of een techniek, een stijl of een gewoonte. Verbonden met 
een achtervoegsel kan het ook een overdreven achting voor het eerdere boven het 
latere inhouden. Zowel 'overhandigd zijn' als het 'overhandigen van' ligt er in be
sloten. Maar hoe zal de archeoloog dat weten? Voor de scheepsbouwer als enkeling 
impliceert het dat er een leermeester aanwezig is, of het wijst op een verhouding 
van vader tot zoon. Voor een samenleving als geheel gaat het over een sociale relatie 
tussen generaties of over een algemeen cultuurbegrip . Voor ons is het eigenlijk al-
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leen in de laatste zin te gebruiken, uitzonderingen daargelaten, maar die gelden 
vooral ethnografen in het veld, geen archeologen, zeer zelden historici. Anders kan 
men beter van stijlen spreken of van opvattingen, zoals de Skandinaviërs doen bij 
hun rotstekeningen (Fredsjö et al., 1969). De archeoloog zou het begrip moeten 
mijden, behalve daar waar hij er zich van bewust is veronderstellenderwijs te spre
ken - of op zoek is naar een synoniem. 

Als goed voorbeeld (ook van hoe het niet moet) kan Malinowski dienen, één van 
de oervaders van de Britse sociale anthropologie (Malinowski, 1922). Zijn boek, dat 
ten onrechte de titel Argonauts of the Western Pacific voert, beleefde sinds 1922 
meerdere drukken. In de index komt het woord tradition voor, maar niet op de 
aangegeven plaatsen. Goed lezen van deze slordige schrijver leert dat men met 
synoniemen te maken heeft: tradition is in niets verschillend van custom, en custom 
is what the natives are accustomed to do. Met andere woorden de continuous usage 
is dus weliswaar een cultuurbegrip, maar dan geheel ten onrechte statisch van ka
rakter. Hier wreekt zich, zoals bij mijn leermeester Raymond Firth (die zelf leer
ling is van de hiervoor genoemde) de cultuuropvatting (Firth, 1946) van die Britten 
waarbij het hier en nu het altijd wint van de genese, en waarbij het de ethnologen 
wordt verweten dat ze historische hersenschimmen najagen. Dit is trouwens maar 
één voorbeeld uit vele, waarbij telkens in dat vak blijkt dat de grote vijand van 
traditie in deze zin gelegen is in de dynamiek van de innovatie, en dit n'en déplaise 
Hulst, bij wie het begrip anders een eigen leven gaat leiden. 

Wanneer de archeoloog er dus goed aan doet het woord te vermijden (hoe weet 
hij of de Nydam-boot geen innovatie is?) dan zijn in Malinowski c.s. nog niet alle 
niet-archeologen veroordeeld. Zeker in Skandinavië, waar etnologi een eigen Wes
terse betekenis heeft, is dat niet het geval. Zweden en Noren moet men alleen daar
om dus al veel vergeven, zeker daar waar zij in het voetspoor van Hasslöf expres sis 
verbis van een 'levende traditie' zijn gaan spreken (Hasslöff et al., 1972) en wel op 
grond van voorhanden veldervaring, zoals hierboven ook door Sarrazin en Keweloh 
wordt getoond. Maar niettemin, al lezende, en dat zeer in het algemeen gesteld, 
telkens bekruipt mij de twijfel. Is men er zich van bewust dat traditie als historische 
categorie wèl beschrijfbaar is maar niet afbeeldbaar - en tijd heeft en ruimte, en 
voorzien is van duur? 

Doen deelnemers aan een Glavimans-symposium er dus goed aan het begrip traditie 
angstvallig uit de weg te gaan, heel anders ligt het met het begrip 'type', zoals door 
Van Holk wordt aangetoond. De term is uit de metallurgie afkomstig en kan mijns 
inziens het best met 'vormgeving' of liever nog 'vormgever' worden vertaald. Het 
is dus een term die thuishoort in een empirische wereld van vormen waar we ook 
Jdealtypen plegen aan te treffen: sommige elementen überhöht, andere opzettelijk 
weggemoffeld. Een type bestaat niet echt in levenden lijve, het wordt alleen bena
derd, het is als met een tamelijk goede beeldspraak. In tegenstelling met traditie 
gaat het hier wel om een waargenomen categorie, maar nu zonder duur. 'Hulkje' is 
als type-aanduiding ongewenst, 'roeiboot' al evenzeer, maar 'schoener' zou bruik
baar kunnen blijken ... althans .... En daarom zegt men al gauw Banks schooner of 
Syrische schoener (naar plaats), of topzeil- dan wel gaffelschoener (naar tuig). 
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Nu kleven er (naar ik uit ervaring weet; Hak, ed., 1984) twee soorten, drie eigen
lijk, voor sommigen vaak haast onoverkomelijke bezwaren aan het woordgebruik. 
Hoe algemener een begrip hoe bruikbaarder blijkt het te zijn voor velerlei vakge
bieden. 

De ene betreft de taal: men moet een taal goed kennen, althans wat de in de ha
vens gebruikte termen betreft, gesproken dan wel geschreven. Althans moet men 
een gebruiker kunnen controleren en de nodige vragen kunnen stellen. Maar nergens 
treft men onzorgvuldiger taalgebruik dan bij poëten en waterkantbewoners aan! Dit 
houdt in dat de zekerheid van onze kennis omtrent zaken van nu onder vergelijk
bare omstandigheden aanzienlijk groter is dan wanneer we bijvoorbeeld over de late 
middeleeuwen spreken. Men vergelijke de opstellen van Lehmann en Enthoven. En 
bij diachronisch of anderszins vergelijkend onderzoek moet men al heel goed op z'n 
tellen passen, getuige de zogeheten lingua franca in de Levant (Kahane & Tietze, 
1958). 

Het tweede bezwaar geldt de criteria die vaak wisselen, ook binnen een type. Men 
wil immers uitspraken doen over sommige binnen een menigte schepen, gewoonlijk 
van een analytisch karakter. Dat zijn vaak vragen van correlerende aard, bijvoor
beeld over verschil of gelijkheid op grond van vormovereenkomst en rendement of 
vaargebied. De ene keer is het de bouwwijze die de type-benaming bepaalt, zoals 
bij de Noordnoorse fembering, de grote visserschuit, die, indien genaaid gebouwd 
en niet geklonken, ineens schnjaka blijkt te heten. Soms slaat dit geheel in het 
tegendeel om, zoals bij de Dordtse en de Noordhollandse boeier, waarbij de ene 
romp overnaads, de andere gladboordig is. Weer een andere keer is het een klein 
scheepsonderdeel dat woordbepalend werkt, zoals bij het woordje galjoen, hoogaars 
of clipper - of veiligheidshalve zelfs tea-clipper, lading en boeg tegelijk vernoemd. 
We kunnen alle kanten uit, zelfs naar de Oostwal in ons eigen waterland, waar de 
helling baas in Blokzijl een 'schuit' bouwt voor een Urker visser, die niet een 'schuit' 
maar een 'schokker' in ontvangst neemt. 

Vandaar een derde overweging. Vaak hangt immers de typologie geheel van de 
zeilvoering af, waardoor de archeoloog opnieuw het nakijken heeft, want Underhill 
heeft voor hen niet geschreven (Underhill, 1938). Bij ons in Europa geldt dat vooral 
de vorige eeuw, maar dan met veel taalkundige voetangels en klemmen. Want is niet 
een mast die mizaine heet diametraal tegenovergesteld aan een mizzen, en heet niet 
in Turkije een type schip met (nu nog slechts) één mast toch ko/et, wat goë/etle, en 
dus schoener zou moeten betekenen? 

Tenslotte daarom dit: waar zoals blijkt vooral de veelheid aan stagen en zeilen die 
zo bepalend is voor de typologie buiten geding kan blijven zodra we buiten Europa 
komen, waarom dan niet het tuig geheel buiten beschouwing gelaten? De Indische 
Oceaan heeft een grote uniformiteit aan zeil - vrijwel alles is er Latijns getuigd -
maar niettemin is er een veelheid aan 'typen' schepen! Ook in Indonesië met z'n 
vele soorten (eenvoudig) tuig, levert de romp de criteria voor de typologie. Het
zelfde geldt naar ik meen voor de Zuidzee. Maar wel komen we daarbij weer dicht 
in de buurt van de neiging de term 'traditie' dan toch maar te gebruiken, omdat er 
zoveel plaatsgebonden is. 

Kan een onderzoeker die in historische termen denkt ~traditie' beter vervangen 
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door 'stijl', des te meer geldt dit de denker in empirische termen. En het zal wel 
niemand ontgaan dat 'type' een nog gevaarlijker woord is dan trant of traditie, en 
dat een woordje als 'voorkomen' de voorkeur heeft. 

Maar het belangrijkste verschil met het voorgaand criterium is evenwel ken
theoretisch van aard. Typen zijn immers niet alleen empirisch beschrijfbaar maar 
tevens afbeeldbaar, en dat is van doorslaggevend belang - en daarenboven, behalve 
door tijd en ruimte worden ze niet ook nog eens (zoals traditie) gekenmerkt door 
duur. Die twee bijeen-horende overwegingen zijn het overdenken zeker waard. 

Tenslotte komen we in veiliger water. Het gaat nu niet, zoals in beide voorafgaande 
gevallen, om overlevering of waarneming van vormen, hoe systematisch ook uitge
voerd. In plaats van zichtbaarheid treedt nu denkbaarheid, en in de plaats van 
hypothetische oordelen treden wiskundige zekerheden. Pas in een volgend stadium 
wordt de nog te verrichten waarneming aan de al ontworpen logische these getoetst. 
De wiskundige beschrijving van het systeem is eenvoudig: het doet alleen uitspraken 
over de rangordeverdeling van grootheden. De waarheid is dus niet als zodanig in 
het geding en de waarschijnlijkheid (of juistheid) is daarmee een kwestie van twee
de instantie. Wat in die fase getoetst moet worden, is de empirische geldigheid van 
het van te voren ontworpen, strikt logische systeem, waarbij het begrip geldigheid 
op de scheepsbouw betrokken is. Waar het op aankomt is de heuristiek, en zoals 
altijd, binnen de heuristiek de vakkennis die in de loop van de jaren verworven is. 
Voorbij de empirische (geldigheids-)vraag ligt nog een laatste meer beschouwelijke 
vraag, namelijk die naar de zin. Zijn we zinvol bezig? Maar wat zinvol is, dàt be
slist de kring van onderzoekers met wie men samen bezig is. Dat is een kwestie 
van overtuiging. En wat is er mooier dan overtuigd te worden door de zin van een 
algemeen-geldig wiskundig systeem? 

Het op z'n geldigheid en toepasbaarheid te toetsen model wordt gekenmerkt door 
permutatie, een eenvoudig voorbeeld van substitutietheorie. De bijbehorende alge
braïsche vergelijkingen en de veelvlakken als ruimtelijke figuren hoeven voor de 
toetsing niet te worden afgebeeld of bijgevoegd en gewenteld (Prins, 1984). De 
bijgevoegde tabel voor twee waarden en drie items, lijdt tot een codering van de 
gegevens ('op grond van permutatie') in acht klassen. Wie met vier items wil werken 
moet uiteraard met zestien klassen rekenen, enzovoorts. Een goed voorbeeld van 
de bruikbaarheid van zestien klassen vindt men in het recente handboek dat door 
Greenwich is uitgegeven (Prins, 1986). 

Om maar direct te beginnen met een opmerking van kentheorethische aard: het 
is duidelijk dat een klasse afbeeld baar is (in dit geval in symbolen), maar niet be
schrijfbaar zoals beide vorige criteria. Met andere woorden, denken in modellen 
is het tegendeel van historisch denken in 'tradities'. Maar nog meer tot de ver
beelding spreekt het, wanneer we vaststellen dat hier bij dit criterium, als bij iedere 
mathematische figuur of formule, zowel tijd en ruimte als duur per se afwezig zijn. 

Over de classificatie zelf kan ik kort zijn. De beide waarden zijn altijd positief 
en negatief, de items staan ter vrije keuze. Nemen we in plaats van deze laatste 
(eenvoudigheidshalve drie) items nu gekozen elementen, dan gebeurt in het volgen
de stadium datgene dat wij zelf willen en uitdrukkelijk verkiezen. Hoewel de 
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methode als zodanig (tabel I) absoluut objectief is, bevat toch alle mensenwerk een 
subjectief element, hier bij de toetsing, gezien de noodzaak tot aanvaarding van de 
randvoorwaarde 'vrijheid van keuze', dat wil zeggen binnen een cultuur of tussen 
twee of meerdere culturen. In dit verband van vrije keuze kan men ook het stuk 
van Wegener Sleeswyk proberen te verstaan. Men kan zeggen waar het de waarden 
(+ en -, of liever I en 0) betreft dat 'iets', dat wil zeggen een item, aanwezig is of 
niet aanwezig (afwezig dus). Maar in de praktijk wordt dat soms 'duidelijk aan
wezig' tegenover 'eigenlijk afwezig'. Dat soort dingen blijven hier buiten beschou
wing. De tabel als zodanig ziet er als volgt uit (waarden + en -; items a, b, c; acht 
codes navenant). 

Tabel 1. Permutatie voor acht codes. 

1,= • b c 

Code 1 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 

Substitutie van de drie items door drie respectievelijk op de bouwwijze van de romp 
betrekking hebbende elementen heeft acht klassen als resultaat, waarbij met iedere 
meetkundige code (idealiter) een reële klasse correspondeert. Daarbij blijft de aard 
van de gebruikte definitie (reële, traditionele, dan wel context-definitie) buiten 
beschouwing. We toetsen in het gedemonstreerde geval (tabel 2) uitsluitend aan de 
hand van basisgegevens, die elkaar uiteraard niet mogen binnen- of buitensluiten. 
De lezer wordt verzocht dit zelf zorgvuldig na te gaan. 

Terecht vergelijkt De Weerd in de eerste bijdrage Zwammerdam met Ljubljana: 
dat is dan evenwel geen vormovereenkomst, maar juist klasseverschil. Kan men al 
over een typologie spreken waar het een bepaald soort schip of schepen betreft, met 
des te groter stelligheid geldt dat voor classificatie. In het model (tabel 2) gaat het 
over alle schepen, wereldwijd, maar in een vergelijkbaar model kan men bijvoor
beeld alle Zuiderzeeschepen of alle schoeners classificeren, met in dat laatste geval 
aan het tuig aan te passen toetsing. 

Wat we nu voor ogen hebben is niet anders dan een periodiek systeem, waarbij 
onmiddellijk duidelijk is waar de meest vruchtbare vergelijkingen zullen komen 
te liggen, en eventueel zelfs waar en wanneer (of onder welke omstandigheden) de 
ene klasse door de andere is vervangen, of (a-historisch gesproken) had kunnen 
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worden vervangen. Het opstel van Hoeker roept in dezen vragen op. Immers, de 
vraag naar het eerste item sluit alle antwoorden uit die wel of niet verklaren wàt de 
wijze van verbinding is, maar vraagt alleen of het schip genaaid is of niet. Evenzo 
betreft het tweede antwoord uitsluitend een mededeling betreffende het onderling 
verbonden zijn van de huidgangen, ja dan nee. De vraag tenslotte omtrent een in
wendig dan wel uitwendig skelet wil in laatste instantie alleen weten of er ribben 
dan wel inhouten zijn, of in het geheel niets, geen enkele spant. . 

Tabel 2. Na toetsing: permutatie voor acht klassen. 

genaaid verbonden uitw. skelet 

klasse 1 + + + 
2 + + 
3 + + 
4 + 
5 + + 
6 + 
7 + 
8 

Klasse I bestaat dus uit schepen die a) genaaid zijn; boomstamkano's en gedubbelde 
of geklonken schepen zijn dus beide uitgesloten. Daarbij b) zijn de gangen onder
ling aan elkaar verbonden, hetzij overnaads dan wel gladboordig; of ook de inhou
ten aan de huid zijn verbonden wordt wél geconstateerd maar niet gevraagd. Ten
slotte, c) zijn deze schepen voorzien van een uitwendig skelet, zoals in de natuur 
schaaldieren. 

Klasse 8, om nog een tweede voorbeeld te geven, is in alle opzichten van de eer
ste klasse het tegendeel, en omvat nu alle schepen die niet zijn genaaid, met gangen 
die niet aan elkaar maar aan ribben zijn verbonden en die zo zijn gebouwd als wij 
het in de meeste gevallen uit een recent verleden gewend zijn, namelijk gladbaardig 
en met een inwendig skelet zoals in de natuur de vissen. De historische vraag naar 
shell- first versus skeleton- first is daarmee tot onze blijdschap geheel overbodig 
geworden - in welk verband zeker ook het stuk van Vos aandacht verdient. 

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van ons betoog over traditie, type en klasse: 
een opklimmende reeks van klemmende en controleerbare redenering. Twijfels 
zullen blijven, ook in het laatste geval, zoal niet bij de mathematische logica, of nog 
niet bij de empirische toepassing, dan toch ten minste bij het denken over zinvol
heid en zinloosheid of overbodigheid. Waar geen twijfel ontstaat is immers ieder 
samenspel tussen wetenschapstheorie en scheepsbouwervaring een overbodige luxe. 
De overtuiging dat zowel natuur als cultuur (en dus cultuurverschil) kan worden 
begrepen in een mathematisch licht, verschaft wetenschappelijk onderzoek een ver-
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blijdende dimensie. Bevrijdend is het wanneer men daarbij ook nog de scheeps
bouwer en de schipper voor ogen kan houden, en in laatste instantie het scheep
vaartmuseum. 
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