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6 R. Reinders 

formanten wijzen op een standaardisatie van de technische uitrusting en op variatie 
bij de overige inventarisonderdelen. Het ontbreken van de voorwerpen zelf wordt 
goedgemaakt door inlichtingen over zaken die in overige bronnen vaak ontbreken, 
zoals voedselvoorraad en kleding, en gegevens over het leven aan boord . 

Schriftelijke scheepsinventarissen 

Schriftelijke bronnen, zoals aankondigingen en acten van scheepsverkopingen bergen 
een schat aan informatie over de scheepsuitrusting. In vrijwel alle gevallen is sprake 
van een vaste volgorde waarin de voorwerpen worden beschreven, zoals bij de ver
koop van het bark-schip de Koning Willem 1I (tabel I ). Evenals bij andere scheeps
verkopingen wordt eerst de uitrusting genoemd die dient om het schip vaargereed 
te maken: ankers, kettingen, touwen en zeilen. Vervolgens komen de goederen aan 
bod waarvoor een van de bemanningsleden verantwoordelijk is: kajuitsgoed, stuur
mansgoed, bootsmangoed en koksgoed. Vergelijking van schriftelijke inventarissen 
laat zien hoe uitrusting en inventarissen in de loop der tijd veranderen, zoals de aan
tallen en soorten zeilen van 1ge-eeuwse schepen, waaruit het zeilplan van deze 
schepen valt te reconstrueren. In deze bundel laat Van Holk (5) enige voorbeelden 
van inventarissen zien en gaat nader in op de introductie van bord en bestek aan 
boord van schepen. Het mes diende voor allerlei doeleinden; het gebruik van mes en 
vork als bestek was lange tijd voorbehouden aan de officieren aan boord. 

Van geheel andere aard zijn de voorschriften voor de uitrusting van VOC-schepen 
die Kist (7) bespreekt. Voor een bedrijf als de VOC was standaardisatie noodzaak. 
Kist wijst erop dat naleving van de gedrukte voorschriften van de VOC meestal een 
probleem vormde, zodat een confrontatie van de schriftelijke met de archeologische 
bronnen een meerwaarde aan het onderzoek geeft. 

Geen standaardlijst, zoals in het geval van de VOC-voorschriften, maar een speci
fieke inventaris voor de eerste reis van een 17e-eeuws oorlogsschip wordt gepresen
teerd door Akveld (4). Hij vond de inventaris in het scheepsjournaal van Hel Wapen 
van Essen, een schip van de Amsterdamse Admiraliteit, dat op 3 september 1666 aan 
zijn eerste reis begon. De inventaris is in vijf groepen onderverdeeld: 'Mastwerek 
en seylen, Schippersgoet, Timmermansgoedt, Constaepelsgoet en Corperalsgoet'. Het 
is een boeiende reeks voorwerpen die nog vele vragen oproept. 

Archeologische bronnen 

De schriftelijke inventarissen hebben vooral betrekking op de uitrusting van een 
schip. Een archeologische inventaris voegt in meer dan één opzicht een dimensie toe 
aan de schriftelijke bronnen. Niet alleen krijgt men een indruk van de persoonlijke 
bezittingen van de opvarenden en de huishoudelijke inventaris, die bij schriftelijke 
inventarissen vaak ontbreken, maar de artefacten leveren ook gegevens over tech
nische innovatie, levensstandaard of gebruiksduur. Er kleven echter problemen aan 
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Tabell. Onderdelen van de aankondiging van de veiling van de bark Koning Willem 
II (Gemeente Archief Amsterdam NA 22350). 

Algemeen 

Makelaar 
Schip 
Nationaliteit 
Naam 
Kapitein 
Afmetingen 
Ligplaats 
Kenmerken 

Uitrusting en inventaris 

Anken;, kettingen, touwen 
Zeilen 
Kajuitsgoed 
Stuurmansgoed 

Bootsmansgoed 
Koksgoed 

Afzonderlijk te verkopen 

Navigatie-instrumenten 
Kaarten en Doeken 

Overige infonnatie 

Vrijwaring 

Plaats verkoop 

Datum verkoop 

Comelis Schelten Oolgaardt 
Een in 1869 nieuw gekoperd en kopervast bark-schip 
Varende onder Nederlandse vlag 
Koning Willem Il 
J.L Besseling 
Lengte 38,25 m; Wijd 7,10 m; Hol 6 m; 724 Tonnen of 382 Lasten 
Werf 'Het Witte Kruis', Kleine Kattenburgen;traat 
Genoemd Schip is stijf, staat ledig, heeft volle boegen; in elk 
opzigt buitengewoon geschikt voor de Houtvaart 

Zwaar anker, daags Anker, Tui Anker, Trossen, boeireep 
Fokken, Grootzeilen, Marszeilen, Bramzeilen, Kluivers 
Tafel, Stoelen, Bestek, Tafellakens, Verlichting 
Vlaggen, Wimpels,Kompassen, Handloden, Gereedschap, Kippen
hok, Pistolen, Sabels 
Gereedschap, Blokken, Trappen, Sloep, Riemen, Dekzwabbers 
Kombuis, Pannen, Ketels, Schuimspaan, Schaftbakjes 

Chronometer, Barometer, Verrekijker, JumelIe 
Indië en Australië, Europa, Afrika, Amerika, Eilanden, Weg
wijzerboekjes 

Of deze Touwen, Zeilen, Vlaggen, of eenige andere der oovenge
noemde Goederen verrot, belekt, gescheurd, uitgeslagen, opge
bleekt, meerder geveild, van de ratten gebeten, of op eenige 
andere wijze meerder mogten beschadigd zijn, wil de Verkooper 
niet in achterhaald wezen 
Ten huize van LH. Walten;, Kastelein in de Nieuwe Stads
Herberg, aan het U 
9 Mei 1870 

de analyse van een archeologische inventaris vanwege de site- formation processen 
en de aantasting van artefacten in het onvriendelijke mariene milieu. 

Een archeoloog wordt soms geconfronteerd met ongebruikelijke plaatsen waar het 
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bronnenmateriaal is opgeslagen, zoals blijkt uit de bijdrage van Kleij (9). Hij onder
nam een speurtocht langs schoorsteenmantels op Texel om informatie te verzamelen 
over een reeks van scheepsresten in de Texelstroom, waar verschillende duikers 
werkzaam zijn geweest. Herkomst en bestemming van het schip Texels/room IV 
konden worden bepaald aan de hand van de artefacten. Ondanks lacunes in de infor
matie, een uiterst nuttig onderzoek dat gegevens oplevert die anders niet boven wa
ter zouden zijn gekomen. 

Het onderzoek van de artefacten uit het VOC-schip Hollandia werd bemoeilijkt 
doordat het wrak geheel uiteengeslagen was en de voorwerpen niet in hun oor
spronkelijke context lagen. Nadat een deel van de vondsten reeds was geveild is een 
aanzienlijke hoeveelheid van de Hollandia-artefacten door het Rijksmuseum ver
worven. Gawronski (8) gaat in op de problemen van een functio nele classificatie van 
de artefacten ten behoeve van het Hollandia Compendium. De verstoring van het 
vondstcomplex was zodanig dat "het archeologische materiaal te weinig houvast bood 
voor identificatie van de funct.ionele status aan boord", zodat gekozen is voor een 
ordening waarbij het algemeen gebruik van een voorwerp het belangrijkste uit
gangspunt vormde. Inmiddels is het Hollandia Compendium verschenen. De publi
catie toont op welke wijze de auteurs hun materiaal hebben geanalyseerd en ge
ordend. 

Evenals het Rijksmuseum te Amsterdam verwierf het museum Royal Armouries 
(Tower of London) artefacten uit een scheepswrak, het Engelse oorlogsschip HMS 
In vincible, dat een jaar na de ondergang van de Hollalldia in Frankrijk van stapel 
liep, maar door de Engelsen in de slag bij Kaap Finistère werd buitgemaakt. Kon
stam (6) vergelijkt de artefacten van de Invincible met de ordnance slores van het
zelfde schip uit 1746. Het gaat om een gering aantal artefacten, die echter wel bij
elkaar in het wrak zijn gevonden: in de gmmer's slore. Vanwege de vondstcontext 
en de aanvullende schriftelijke informatie hechtte het museum belang aan de ver
werving van de artefacten, ondanks de twijfelachtige Splilup van de collectie op een 
veiling bij Christie's. 

De mogelijkheden voor een classificatie naar functie zijn sterk afhankelijk van de 
verstoring van de vindplaats, waarbij onder andere de aard van de scheepsramp, de 
gesteldheid van de zeebodem en de stroming ter plaatse een rol spelen. Gunstige om
standigheden, zoals in de voormalige Zuiderzee, zijn een uitzondering. Maar ook 
daar spelen ongunstige factoren een rol, zoals de verlaging van de grondwaters tand 
bij de inrichting van de polders en de tijd die voor een opgraving beschikbaar is. 

Twee bijdragen hebben betrekking op scheepswrakken uit de IJsselmeerpolders. 
Sarrazin (3) beschrijft de vuurplaats en keukenuitrusting aan boord van een beurt
schip, dat in de eerste helft van de l7e eeuw is vergaan, en vergelijkt die met de uit
rusting van een huishouden aan land in dezelfde periode. Vlierman (2) vergelijkt een 
aantal inventarissen van kleine middeleeuwse 'koggen'. Uitgaande van een functio 
nele classificatie komt hij tot een 'standaardinventaris' voor deze schepen en wijst 
hij op het multifunctionele gebruik van enige voorwerpen. 

Het zeilende bedrijfsvaartuig kende een complexe structuur. Dat geldt zowel voor 
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de constructie en de vorm van het schip als voor de samenleving aan boord; uit
rusting en inventaris weerspiegelen het doen en laten van de opvarenden. In deze 
bundel komt de informatie over uitrusting en inventaris via verschillende tussen
personen in beeld: de opvarenden die nog in leven zijn, de makelaar die de inventa
ris opstelt voor de scheepsverkoping, de functionaris die de lijsten voor VOC-sche
pen of Het Wapen van Essen maakt en de archeoloog die een classificatie aan zijn 
opgravingsmateriaal oplegt. Voor de opvarenden heeft ieder voorwerp aan boord als 
vanzelfsprekend, zijn eigen plaats en functie binnen het organische geheel van de 
bedrijfsvoering; zij ervaren dat niet als iets bijzonders. Als archeoloog, worstelend 
met de duizenden artefacten uit scheepsopgravingen, keek ik in 1977 enige weken 
via 'voorwerpen' naar een scheepssamenleving, te gast aan boord van Hr. Ms. Brielle. 
Er waren glazen aan boord met 0, andere met 00; dan gaan droge inventarislijsten 
leven. 

Summary 

The fifth Glavimans symposium was held on April 5th 1991 in Amsterdam and hosted 
by the Rijksmuseum 'Nederlands Scheepvaartmuseum'. As an introduction, the sourees 
are discussed on which the papers of this volume have been basede oral, written and 
archaeological sourees. Artefacts from excavations, as weil as inventories recorded 
at ship auctions, reflectlife aboard and inform us about the organization. 
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De uitrusting en inventaris van een kleine 15e-eeuwse kogge 

K AREL VLlERMAN 

Inleiding 

In april 1986 is bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van riolering voor een 
nieuwe stadswijk van Almere een scheepswrak ontdekt (kaartblad 26A Oostvaar
dersdiep , coördinate n 142.550/ 408.600 , fig. I) . Enkele daarbij aangetroffen steen
goed scherven duidden op een laat-middeleeuwse ouderdom. De bouwac tiviteiten 
lieten geen andere keus dan het schip binnen drie weken te verwijderen. Na het uit
graven, bergen van de vondsten en het maken van een overzichtstekening zijn alle 
onderdelen van het wrak genummerd , uit de constructie losgenomen en voor verder 
onderzoek en documentatie overgebracht naar de werkplaats van de afdeling 
Scheepsarcheologie van Rijkswaterstaat Directie Flevoland in Ketelhaven. 

In de zomer van 1989 zijn alle onderdelen van het schip door studenten van Texas 
A & M University op schaal 1:1 0 getekend. Fred Hoeker had daarbij de leiding en 
draagt zorg voor verdere uitwerking van de gegevens en het hierop betrekking heb
bende deel van het onderzoeksverslag. Het 16 m lange en 4 m brede vaartuig is 
direct vergelijkbaar met een in 1944 op kavel M J07 in de Noordoostpolder opge
graven schip. Modderman (J 945) meende reeds met een kleine kogge te doen te heb
ben. Later onderzoek van koggeschepen door Reinders (1985) bevestigde dit. 

De in het wrak gevonden voorwerpen zijn tussen eind 1986 en medio 1989 gecon
serveerd en gerestaureerd. Aansluitend zij n de voorwerpen geanalyseerd en beschre
ven en, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in categorieën en functiegroepen inge
deeld (Reinders, 1985). Daarnaast zijn de voorwerpen van uitrusting en inventaris 
vergeleken met een viertal eerder in Flevoland opgegraven laat-middeleeuwse 
vrachtscheepjes (Modderman , 1945; Reinders el al., 1980). 

Naar de omvang en samenstelling van de uitrusting en inventaris aan boord van 
schepen is archeologisch gezien nog weinig onderzoek verricht. Voor de Iaat-middel
eeuwse schepen is daar nog nauwelijks sprake van . Een belangrijke reden voo r het 
laatste is , dat het aantal opgegraven scheepswrakken uit deze periode gering is. Bo
vendien zijn in slechts enkele gevallen voorwerpen aangetroffen, die samen een ver
moedelijk vrij complete inventaris omvatten. Het vaartuig uit Almere is daar een van . 

Ondanks de beperkingen die de vergelijking van slechts vijf scheepsinventarissen 
met zich meebrengt is het mogelijk een aantal opmerkingen te plaatsen , die karak
teristiek lijken voor de inventarissen van vrachtscheepjes uit de 14e en 15e eeuw die 
qua afmetingen globaal vergelijkbaar zijn. Bij drie van de vijf bij de vergelijking 
betrokken vaartuigen gaat het om een kleine kogge. 

De opmerkingen hebben met name betrekking op het onderbrengen van de voor-
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werpen in categorieën en functiegroepen in de indeling die vooral bedoeld is om de 
scheepsinventarissen van kleine en middelgrote schepen, die op de Zuiderzee hebben 
gevaren, onderling te kunnen vergelijken (Reinders, 1985). Daarnaast valt iets te 
zeggen over de stookgelegenheid aan boord van laat- middeleeuwse vaartuigen, over 
de huidige stand van zaken van het onderzoek naar de betekenis, de functie en de 
herkomst van een opvallende klepper die deel uitmaakt van de inventaris, over het 
resultaat van het recente onderzoek aan het gevonden menselijke skeletmateriaal en 
over de vrij scherpe dateringsmogelijkheid van de ondergang van het schip. 

In tabel I zijn de voorwerpen van de uitrusting en de inventaris ingedeeld. Een 
aantal van de in totaal 83 inventarisnummers is hierin niet opgenomen. Ze maakten 
deel uit van het schip en het staande of lopende want. Vier van de hiertoe te rekenen 
voorwerpen worden besproken. 

Scheepsonderdelen, uitrusting en inventaris 

Tot de scheepsonderdelen behoren in de eerste plaats drie van de oorspronkelijk vier 
ijzeren veer- of rozebouten. Elk met een grote enigszins bolvormige platte ronde 
kop. Ze vormden de verbinding tussen twee dwarsscheeps geplaatste balken en de 

"'---- ,_. \: 

!ti "!!,:! 
1 ·'Y l , B·t - . ;: 

Fig. J . Overzicht van het scheepswrak tijdens de opgraving. 
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Tabel I. Verspreiding van de voorwerpen. 

Categorie 

1. Scheepsuitrusting 

2. Bedrij(suilrusting 

3. Militaire uitrusting 
4. Documentatie en schrijfgerei 
5. Navigatiemiddelen 
6. Gereedschap 

7. Huisraad 
8. Kombuisgoed 

9. Eet- en drinkgerei 

10. Victualie 

11. Persoonlijke bezittingen 

, = multifunctioneel gebruik 

Voorschip 

schop 

dissel'(?), 
handgreep 
van zaag 

turf, grapc', 

kogelpot' 

schoen, 
schede 

Ruim 

lijn, spijkers, 
stok met knopje 
ring 

schrijfkrijt 

marlpriem, vet, 
wursteen, 
ijzer(?)slak 

grapen' , bakpan
nen' , driepoot 

(?)po" 
grapen', drie
pootkommen ' 

kruik' 

ruiterspoor, 
gespt?), klep· 
per, riem(en), 
las 

Achterschip 

steel van 
gereedschap 

bijl' 

mes', 
kannetje' 
kruiken', 
botten, 
mossel
schelp 

dolk' , 
munten 

zijden van het schip direct achter de de mast (de zeil balk) en op ongeveer 5 m daar
achter. De platte kop zat aan de buitenkant van de huid , het eerste en op doorsnede 
ronde deel van de bout stak door de huid, terwijl het afgeplatte vervolg daarvan met 
tenminste drie spijkers aan de zijkant van de balk moet hebben vastgezeten. Samen 
met eerder inschepen aangetroffen roze bouten lijkt een vormverandering C.q. vorm
ontwikkeling van dit constructie-element tussen ca. 1400 en ca. 1700 aanwijsbaar 
(Vlierman, in voorbereiding). 

Het vierde voorwerp is een goed bewaard gebleven enkelschijfsblok en het tot nu 
oudste voorbeeld hiervan uit scheepsopgravingen in Flevoland. Houtwormgaatjes en 
slijtage langs de boven- en onderkant doen vermoeden, dat het blok aloud was toen 
het schip verging. In het 32,5 cm hoge blok zitten nog touwresten. Vermoedelijk 
hebben we te doen met een brasblok en resten van de brasschinkel, die volgens Van 
Beylen (1985,40) rechtstreeks aan de ranokken van vierkant getuigde schepen waren 
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Fig. 2. De dissel mei slee/
fragmenl . 
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opgehangen en dienden om de brasloper, waarmee de ra werd bediend, in te scheren. 
In het want van het vroeg-l Se-eeuwse 'Mataro' model in het Maritiem Museum 
Prins Hendrik in Rotterdam zien we onder andere vrijwel gelijke blokken. Volgens 
Akveld (mondelinge mededeling, 1991) is het niet zeker dat alle blokken van het 
model authentiek zijn. 

Een opvallende vondst, die is ingedeeld bij de categorie Bedrijfsuitrusting, is het 
ijzeren blad van een schop. De zijden en snede zijn zeer dun en grotendeels wegge
roest. De vorm is daarom niet met zekerheid vast te stellen. Aannemelijk lijkt echter 
dat het blad vloeiend in een punt uitliep. Deze vorm vertoont veel overeenkomst met 
de (latere) plaggenschoppen. 

Een eikehouten object waarvan niet duidelijk is waarvoor het heeft gediend of 
waarvan het oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt, het ene einde is namelijk afge
kapt, is ook ingedeeld bij de Bedrijfsuitrusting. Eventueel kan het stuk ooit deel 
hebben uitgemaakt van het schip. 

Van militaire uitrusting is aan boord geen sprake, terwijl een stuk schrijfkrijt het 
enige is dat kon worden ondergebracht in de categorie Documentatie en schrijfgerei. 
Navigatiemiddelen zijn niet aangetroffen. 

De eerste vijf categorieën zijn hiermee behandeld . De bij de vergelijking betrok
ken schepen laten bij een dergelijke indeling eenzelfde of vergelijkbaar beeld zien . 
Dit is ook het geval bij het Gereedsc hap. Deze categorie is echter de eerste die aan
leiding geeft tot het plaatsen van de eerder genoemde opmerking over het indelen 
van voorwerpen. 

In de eerste plaats is er het verschil in aantal voorwerpen per totale inventaris. 
Uitgaande van een kleine bemanning (2-3 personen) op een qua afmetingen verge
lijkbaar vrachtvaartuig is een inventaris van 150-300 voorwerpen in de ISe en de 
1ge eeuw voor schepen op de Zuiderzee gebruikelijk te noemen . In de tweede helft 
van de 1ge eeuw neemt dat vrij snel toe tot 500 of meer. In laat-middeleeuwse vaar-
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tuigen is dat 25-100 voorwerpen. Dit betekent minder voorwerpen per categorie of 
functiegroep of het totaal ontbreken daarvan. 

In tegenstelling tot de inventarissen uit de l8e- en 1ge-eeuwse vrachtscheepjes, 
waar het in principe altijd mogelijk lijkt de voorwerpen in te delen in de in de tabel 
genoemde categorieën, valt het bij laat-middeleeuwse schepen op, dat er eigenlijk 
drie in het oog springende groepen zijn. Het zijn de voorwerpen die betrekking heb
ben op: 
- het koken, eten en drinken 
- het onderhoud van het schip 
- de persoonlijke uitrusting/bewapening 
De voorwerpen uit deze drie groepen zijn minder gemakkelijk te plaatsen in de in
deling van II categorieën, doordat het onderscheid in functie vaak niet zo duidelijk 
is aan te geven. Er is sprake van multifunctioneel gebruik. 

Gereedschap 

Bij het gereedschap voor het onderhoud van het schip is dat het minste het geval. 
Daar valt vooral het min of meer standaard voorkomen van een klein aantal voor
werpen op. In tabel 2 zien we het in de vijf schepen gevonden gereedschap. Een bijl, 
een dissel en een breeuwijzer behoren tot het standaard gereedschap. Hiertoe is ook 
een marlpriem voor het splitsen van touw te rekenen, terwijl een enkele keer een 
zaag, een lepelboor en of een nijptang wordt aangetroffen. Het met uitzondering van 
een zaag ontbreken van gereedschap in schip B 55 I Oostelijk Flevoland is te verkla
ren. Het kan tijdens de graafwerkzaamheden, waarbij het schip is ontdekt, zijn weg
geraakt. Ook is het niet ondenkbaar dat het reeds veel eerder uit het schip is weg
gespoeld. Het grootste deel van de zijden ontbrak volledig. 

De bijl uit de kogge is van het type standaard bijl, linker kantrechtbijl (Vlierman 
1985, 33-34). Een flink deel van de eikehouten steel is bewaard gebleven. De bijl 
is vergelijkbaar met de bijlen uit de kogge van kavel M 107 in de Noordoostpolder 
en het vrachtscheepje op kavel K 73/74 in Oostelijk Flevoland, waarvan de onder
gang respectievelijk in de tweede helft van de 14e en de tweede helft van de 15e 
eeuw wordt gesteld (Modderman 1945, p. 79 en afbeelding I; Reinders el al. 1980, 
28 en bijlage 7). 

De dissel (fig. 2) is een goed en fraai gesmeed stuk gereedschap. Aan de bramen 
op de rand van het hamervlak is te zien, dat het regelmatig is gebruikt. Opvallend 
is de manier waarop de dissel aan de schacht is bevestigd. In tegenstelling tot alle 
andere tot nu gevonden dissels in scheepswrakken in het Zuiderzeegebied heeft de 
dissel geen gesloten rechthoekig huis, maar twee ruim 120 mm lange, rechte en 
platte veren waartussen de steel zit geklemd. Bij het einde van de veren wordt de 
steel met een klinknagel vastgehouden, terwijl de top van de steel in een klein recht
hoekig gaatje in de dissel zit geklemd. In binnen- en buitenlandse literatuur kon tot 
nu geen vergelijkbaar exemplaar worden gevonden. 

Het breeuwijzer is vergelijkbaar met de exemplaren uit de vroeg 14e-eeuwse kog-
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Tabel 2. De inventaris uit vijf laat-middeleeuwse schepen. 

Koken l eten en drinketl 
Stookplaats 

Schip ja nee 

N5 x 
M 107 x(?) 
Almere x(?) 
K 73(14 x 
B 551 x 

Onderhoud schip 

Timmergereedschap 

Schip Bij l Dissel Zaag 

N5 x x 
M J07 x 
Almere x x x 
K 73(14 x xx 
B 55 J x 

Persoonlijke uitrusting/bewaoening 

Persoonlijke uitrusting 

Schip 

N5 
M 107 
Almere 
K 73(14 

B 55 J 

Mes 

xxxxx 
x 
x 
x 
xx 

Dolk 

x 
x 
x 

Kookgerei 

ja nee 

xx 
xxx 

Nijp-
tang 

x 

x(?) 
x 

Ave-

gaar 

x 

Wapentuig 

Lans 

xx 

IS 

DrinkgereV 
drankvoorraad 
ja nee 

xxx 
xx 
xx 
xx 
xxx 

Breeuw-
gereed-
schap 

Breeuw-
ijzer 

x 

x 
X 

Touw-
split-
sen 

Marl-
priem 

x 

X 

Goedendag 

x 

ge van kavel N 5 in Oostelijk Flevoland (Reinders et al. 1980, 14 en bijlage 3) en het 
scheepje van kavel K 73/74. De bramen op de kop geven ook hier aan dat het stuk 
gereedschap veel is gebruikt. Kleine onderlinge verschillen wijzen op vormontwik
keling in de tijd (Vlierman, in voorbereiding). 

De in het schip gevonden marlpriem of fit is gemaakt van een afgesneden tak 
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edelhertgewei. De priem is grotendeels (door gebruik) glad geschuurd en gepolijst. 
De punt is in de lengterichting gescheurd en ter plaatse met een mes weer aangepunt 
en vlak gemaakt. Dergelijke priemen worden gebruikt voor het splitsen van touw. 
Ze blijven naast de latere ijzeren exemplaren voortbestaan. Bij de enige nog volgens 
oude traditie werkende touwslagerij in Nederland, de firma Deetman in Elburg, ver
dienen priemen van hertegewei bij het maken van touw van zachte vezels nog steeds 
de voorkeur boven de ijzeren exemplaren (mondelinge mededeling J.e. Deetman, 
1988). 

Een dunne 17,5 cm lange houten handgreep is zeer waarschijnlijk van een zaag. 
De smalle zagen met rechte lange handgrepen werden volgens Goodman (1964,125) 
door de timmerman en scheepsbouwer in de 1ate middeleeuwen voor algemeen werk 
gebruikt. De bovenste van de twee zagen die Goodman in figuur 133 afbeeIt heeft 
de vorm waar we aan mogen denken bij de zaag uit dit schip. 

Een kluitje vetachtig materiaal heeft aan de onderkant de vorm van een pot
bodempje. Afgaande op enkele textielafdrukjes is het waarschijnlijk verpakt ge
weest. In de bovenkant zijn langs de rand van een kuiltje verscheidene afdrukjes van 
een brede naald of ander puntig voorwerp te zien. Aan boord van scheepswrakken 
in Flevoland wordt af en toe een vethoorn of bakje met vet gevonden waarin de 
naalden werden gestoken voor het repareren van de zeilen. 

Voorwerpen die in de categorie Huisraad zouden kunnen worden ondergebracht 

Fig. 3. De (scherven van de) drie steengoed kruikelI. 
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zijn niet gevonden. Ze kunnen op de laat-middeleeuwse scheepjes ook nauwelijks 
worden verwacht. 

Kook-, eet- en drinkgerei 

Over de categorieën Kombuisgoed, Eet- drinkgerei en Victualie wil ik het volgende 
opmerken. Met name bij ceramiek is er in de late middeleeuwen sprake van multi
functioneel gebruik. Voorwerpen waarin werd gekookt en waaruit werd gegeten C.q. 
waarin voedsel werd bewaard zijn vaak moeilijk te scheiden. Wijst de vorm van de 
pot in de ene richting dan duiden secundaire verschijnselen als bij voorbeeld roet
aanslag vaak op een ander gebruik. Het onderscheid tussen kannen en kruiken, die 
bedoeld zijn om uit te drinken, te schenken of om een drank voorraad in te bewaren 
en te vervoeren is ook niet altijd even duidelijk. 

Naast twee grote steengoed kannen zijn aan boord een klein aantal scherven ge
vonden van een derde kruik (fig. 3) en enkele scherven van kleine grapen, driepoot
kommen en bakpannen. Met name de scherfjes van de door roetaanslag herkenbare 
kookpotjes zijn gering in aantal en door langdurig schuren op het vlak tussen de in
houten en onder de buikdenning afgesleten. Er waren dus geen bruikbare kookpot
ten aan boord. De kans dat ze bij het verstoren van het schip zijn weggeraakt moet 
klein worden geacht. Ook is geen ander kook- en stookgerei gevonden. Ondanks het 
aantreffen van enkele stukjes turf in het voorschip mag daarom worden aangenomen 
dat in de tijd direct voorafgaande aan de ondergang van het schip niet werd gekookt 
aan boord en dat er ook geen stookplaats was. 

Voorbeelden van wat gebruikelijk aan boord wordt aangetroffen voor het bereiden 
en nuttigen van voedsel en drank zien we bij de inventarissen van de kogges M 107 
in de Noordoostpolder en N 5 in Oostelijk Flevoland en het 15e-eeuwse vrachtschip 
van kavel B 55 (Reinders el al., 1980) in dezelfde polder. Daar zien we een koperen 
aker en een of twee bronzen grapen en of enkele kookpotten en een braadpan van 
aardewerk voor het koken en bakken van voedsel en enkele kannen en kruiken, 
meestal steengoed, voor het drinken en bewaren van een drankvoorraad. 

Als er sprake is van een stookplaats op de kleine en middelgrote laat-middeleeuw
se schepen dan weten we op grond van een flink aantal voorbeelden hoe die er uit 
zag. Een vierkante houten bak met bodem, ongeveer 80 x 80 cm en 20 cm hoog. Het 
vroegste (l3e-eeuwse) voorbeeld uit een kogge in Flevoland is gevuld met leem. 
Latere exemplaren, vooral aangetroffen op waterschepen, maar ook in vrachtscheep
jes, zijn gevuld met zand waarop een vloertje van bakstenen of plavuizen. In een 
enkel geval (Reinders el al. 1978,25-26) met fraai gedecoreerde vloertegels. Op het 
midden van het vloertje werd een vuurtje gestookt van turf en hout. De kookpot of 
aker stond op een ijzeren treeft boven het vuur of op enkele stukken baksteen of 
plavuis die er omheen waren geplaatst. 

Op waterschepen staat de kist vrijwel altijd in het woonverblijf achter de bun (fig. 
4). Dit deel van de romp van het schip is meestal grotendeels gevuld met ballastste
nen waarop de kist midscheeps is gesitueerd. Bij de koggeschepen heeft de kist vrij-
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wel zeker altijd kort achter de mast op de buikdenning of een vloertje gestaan 
(Vlierman, in voorbereiding). 

Persoonlijke uitrusting 

De schoen en de munten zijn duidelijk voorwerpen die ingedeeld kunnen worden 
bij Persoonlijke bezittingen. Bij de voorwerpen die daar ook zijn ondergebracht zou 
ik in het geval van laat-middeleeuwse ouderdom eerder willen spreken van Per
soonlijke Uitrusting/bewapening. Bij de kogge uit Almere heeft dat betrekking op 
de (nier)dolk, een mes, een ruiterspoor, de resten van een leren tas en een klepper. 
Naast de klepper zijn het ruiterspoor en de tas opvallende vondsten. 

Van de tas is te weinig bewaard gebleven om een in alle details verantwooorde re
constructie te maken. Volgens informatie van Goubitz (1989) is er geen vergelijkbaar 
object bekend uit Nederland. Vermoedelijk hebben we te maken met een oude 
rechthoekige (schouder)tas met overslag, die later is vermaakt tot een buidel. Op een 
afbeelding van twee boeren door Pieter Breughel de Oude zien we een dergelijke tas. 

Reinders (1985, 92-93) brengt bij de classificatie van voorwerpen uit het 1ge
eeuwse vrachtschip 'Lutina' de gevonden messen onder bij Bestek en Persoonlijke 
bezittingen. Wapentuig is aan boord van dit schip niet aangetroffen. Bij de algemene 
classificatie van voorwerpen (Reinders 1985, 97) zijn dolken ondergebracht bij Mili
taire uitrusting wanneer duidelijk is dat ze tot bij voorbeeld de uitrusting van een 
oorlogsschip behoren. 

Voor 1ge- (en waarschijnlijk ook 18e-)eeuwse scheepsvondsten is deze indeling 
zonder meer van toepassing. Voor laat-middeleeuwse en mogelijk ook nog (vroeg) 
17e-eeuwse (binnenvaart)schepen kunnen we misschien beter een iets andere bena-

Fig. 4. De stookplaats 
op de ballaststenen in 
het woonverblijf van 
een waterschip ( P 40 
NOP). 
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dering volgen. De messen en dolken dragen een meer multifunctioneel karakter. Bij 
het vrijwel zeker ontbreken van vorken (en lepels) aan boord van de kleine laat
middeleeuwse schepen vervullen zowel de dolk en het mes naast hun primaire 
functie een zeer algemene toepassing, waaronder die van vork (bestek). De dolk en 
of het mes was daarnaast in de betreffende periode een zo algemeen bezit dat er in 
veel gevallen meer sprake is van persoonlijke uitrusting/ bewapening dan van mili
taire uitrusting. Het mes, dat overigens vaak in een apart deel van de schede van de 
dolk kon worden opgeborgen, mogen we misschien beschouwen als de voorloper van 
het moderne zakmes. In de 17e-, 18e- en 1ge-
eeuwse zeilschepen wordt regelmatig een mogelij-
ke combinatie en/of 'overgangsvorm' van het laat
middeleeuwse mes en dolk aangetroffen. Een vrij 
fors en breed mes met een vaak op doorsnede rond 
heft in een lederen schede, het zogenaamde 'zee
mansmes' of 'matrozenmes' ,ook wel bekend onder 
de naam 'kortjan' (Van Beylen el al. 1972, 63). 
Een dolk en een mes worden in principe altijd 
aangetroffen op laat-middeleeuwse schepen. Bij 
het ontbreken mag worden aangenomen, dat de 
eigenaar het voorwerp of de voorwerpen bij zich 
droeg toen hij het schip verliet. 

Voorwerpen die we tot 'echte'(persoonlijke) 
bewapening of militaire bewapening moeten reke
nen zijn aangetroffen in de vroeg J4e-eeuwse 
kogge van kavel N 5, twee lanspunten, en een 
goedendag in het vrachtschip op kavel B 55. Op
vallend is het samen voorkomen van meer dan één 
mes en een wapen in de twee schepen. Misschien 
duidt dit op de uitrusting van meer dan een per
soon. Het ontbreken van zwaarden of vergelijk
bare grote steekwapens is ook opmerkelijk. 

De totaal 25,8 cm lange klepper (fig. 5) is het 
opvallendste voorwerp uit de inventaris. Het mid
delste van de drie klepperdelen vormt één geheel 
met het beeldje, de handgreep. De twee losse 
klepperbladen zijn met twee tot vetertjes opgerol
de stukjes leer op het vaste deel bevestigd. 

De eerste opkomende gedachte is geweest dat we 
met een leprozenklepper te maken hebben. Af
bee�dingen en bewaard gebleven exemplaren uit 
de 17e en 18e eeuw tonen in het algemeen eenvou
dig uitgevoerde kleppers met trapeziumvormige 
klepperbladen. Hoewel een functie als klepper van 
een melaatse niet geheel is uitgesloten, lijkt dit Fig. 5. De hoU/en klepper. 
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Fig. 6. De drie zilveren munten uit het schip. 

echter niet erg waarschijnlijk. Zou men zo'n fraai versierd exemplaar maken vOOr 
iemand die uit de samenleving gebannen is? Als tweede beperking lijkt het niet voor 
de hand liggend dat iemand wiens lepra reeds zo openbaar is, dat hij een klepper 
heeft ontvangen, op een boot of schip geaccepteerd wordt, waar lijfelijk contact in 
een beperkte ruimte vrijwel onvermijdelijk is (Leyten, 1989). 

De transcriptie van het opschrift op de sokkel is lastig maar kan zijn: Hilgi-nin , 
Hilde-nin of Hildi-nin. Dit woord, deze naam komt dicht in de buurt van 'Hillebille' 
een term ter aanduiding van een bepaald soort klepper, dat bij volksgebruiken van 
Joegoslavië tot in Westfalen voorkomt en over dat gehele gebied zijn er tal van 
naamsvarianten. De naam heeft misschien te maken met Hille of Hilde, Hilda: een 
walküre, waarover onder andere Grimm schreef (Koldeweij , 1988). 

Vergroeiingen op enkele van de 8 menselijke beenderen, die in het vaartuig zijn 
gevonden, hebben tot voor kort de mogelijkheid open gehouden voor bevestiging 
van bij voorbeeld melaatsheid. Het onlangs door Maat (1991) uitgevoerde onderzoek 
heeft echter aangetoond dat daar bij dit individu zeker geen sprake van was. On
danks het geringe aantal skeletdelen is vrij zeker komen vast te staan, dat we met 
een niet al te oude volwassen man te maken hebben. De vergroeiingen zijn een ka
rakteristiek voorbeeld van een genezen, vrij ernstige vorm van scheurbuik. 

Datering 

De datering van de ondergang van de kogge wordt bepaald door een aantal gegevens. 
In de eerste plaats zijn hiervoor de drie zilveren munten van belang (fig. 6). Rein
ders en Pol (in voorbereiding) komen met de volgende gegevens: 
- Groot Gelre, Willem I (Arnhem) ca. 1390 
- Nije penning Gelre, Reinaid IV (Arnhem) ca. 1420 
- t Brede plak Utrecht, Frederik van Blankenheim ca. 1395-1420 
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De determinatie levert een terminus post quem van circa 1420 op. De omlooptijd van 
deze munten zal in deze tijd van snel opeenvolgende inflatie-emissies over het alge
meen niet erg lang zijn geweest, zodat het schip vermoedelijk rond 1430-1440 is 
vergaan. Het ontbreken van de sinds 1434 in grote aantallen aangemaakte munten 
van de Bourgondische Nederlanden, spreekt daar misschien ook wel voor, hoewel 
drie munten eigenlijk te weinig is om statistisch te interpreteren. 

De steengoed kruiken onderschrijven het voorgaande. Recent onderzoek (monde
linge mededeling RL. Janssen, 1989) toonde aan dat de kruiken uit Langerwehe met 
het karaktaristieke dakvormige randprofiel geproduceerd moeten zijn tussen 1385 
en 1410. Slijtsporen en krassen op de kruiken geven aan dat ze geruime tijd in ge
bruik zijn geweest. De verschillende rood aardewerkfragmenten zijn onder andere 
vergelijkbaar met misbaksels van een oven vondst uit Utrecht, waarvan de datering 
op rond 1400 is gesteld (Bruyn 1979, 22). Vormen die vrij zeker in de tweede helft 
van de 15e eeuw werden gemaakt zijn niet aangetroffen. 

Het gevonden schoentype komt globaal voor tussen 1350-1475 (Goubitz 1983, 
278). 

De verschillende dateerbare voorwerpen onderschrijven de door Pol en Reinders 
genoemde datum van ondergang of zijn daar in ieder geval niet mee in tegenspraak. 

Conclusie 

In het vrachtscheepje is een waarschijnlijk vrij complete uitrusting en inventaris ge
vonden. Een fraai gesneden houten klepper, een ruiterspoor en resten van een leren 
tas zijn opvallende voorwerpen . 

Classificatie van voorwerpen in de indeling die speciaal is opgezet voor de meest 
uitgebreide en specifieke (1ge-eeuwse) inventarissen van kleine en middelgrote 
(vracht)schepen, die op de Zuiderzee hebben gevaren, en vergelijking met een vier
tal andere 14e- en 15e-eeuwse scheepsinventarissen uit Flevoland leverde een aantal 
opmerkelijke uitkomsten op: 
- het geringere aantal voorwerpen in laat-middeleeuwse schepen is voor een deel 

het gevolg van multifunctioneel gebruik. Het ontbreken van specifieke voor
werpen betekent minder voorwerpen per categorie of het geheel ontbreken daar
van; 

- door het multifunctionele gebruik onderscheiden zich drie groepen (categorieën) 
voorwerpen, die karaktaristiek lijken voor kleine laat-middeleeuwse schepen: ko
ken, eten en drinken; onderhoud van het schip en persoonlijke uitrusting/ bewa
pening. 

Summary 

rn April 1986 a shipwreck was found in a development area of the new town of Alme
re in Zuidelijk Flevoland. the fourth polder in the former Zuiderzee. The vessel was 
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excavaled by Ihe Deparlmenl ol Ship Archaeology. 
The remains ollhe ship belong 10 a smal! cog, 16 m long and 4 m wide. 83 arle

lacls were collecled in Ihe cargo-vessel; Ihey are parI ol a probably complele inven
lory. Three silver coins, slO/leware jars and some other objecls put the date ol wreck
age in Ihe lirsl hall ol the 151h century. 

The artelacls were classilied according to their lunelion (Reinders , 1985) . This 
classi/ication has been developed especial!y lor the smal! 19lh-century (cargo )vessels 
ollhe Zuiderzee. Classi/ication and comparison wilh Ihe invelllories ollour olher 
14th- and 15lh-cenlury cargo-vessels Irom Flevoland made il possibIe to nole some 
leatures which are probably characlerislic ol such smal! cargo-vessels ol the period. 
[I also broughl out a difference belween the artelacts Irom a late medieval conlexl 
and artelacts ollhe 191h century. 

A remarkable arlelact is a wooden raltle in Ihe lorm ol alemale ligurine. Some 
human bones pro vide inlormation about Ihe age and cured ailmenl (scurvy) ol one ol 
Ihe crew. 
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The fireplace, cooking and eating utensiIs from a 17th century 
beurtschip 

JENNY SARRAZIN 

Wrecking and excavation 

In 1980-81 the Ketelhaven Museum voor Scheepsarclreologie excavated a vessel 
which was presumably wrecked in the first half of the 17th century, in the southern 
part of what was then the Zuiderzee. Today the entire area has been reclaimed from 
the sea, and the ship was found in the modern town of Lelystad on a lot recorded 
as 'B 71' , thus giving the vessel its name in the Ketelhaven records. 

When the ship was discovered she was lying on her star board side at a 45% angle. 
The roof, mast, rigging and lee boards we re missing, and the port side had collapsed 
into the hold. However, the deck areas bath fore and aft remained substantially in
tact, as were the bottom part of the vessel, the starboard hull, stem and stern posts 
and rudder structures (Reinders, 1983). 

During excavation several hundred finds were recavered and subsequently trans
ported to the museum in Ketelhaven far further investigation. The hull itself was 
fully excavated and documented. 

During the excavation it became evident that the ship belonged to a type of vessel 
weil known fram cantemparary pictures as weil as fram written sou rees. The single 
masted ship was about 18 m long and 5.5 m in breadth. The open cargo space 
admidship was once very likely covered with a re ma va bie roof. A hatch in the fare
deck led into a small cabin, barely big enough to permit life on board for lengthy 
periads of time. It was divided from the cargo space by a wooden partition, but a 
small door allowed access to the decked as well as to the undecked part of the hald. 
Further aft a special cabin had been canstructed ta give the passengers on board at 
least same shelter and comfort. 

Looking out for pictorial evidence a number of earl y 17th century engravings can 
be found depicting very B 71-like vessels . In same cases the text refers to these ships 
as beurtschepen, a Dutch and narthem German expression for a type of vessel sailing 
on regula r routes and to fixed schedules. The beurtvaart from places like Zwolle ta 
Amsterdam is documented through written evide nce since the early 17th century and 
lasted until roads we re vastly improved in the last century (de Boer, 1980). 

The sh ip B 71 clearly was aid and had been patched up several times. Where she 
was coming from and what her destination was when she finally met her fate sa far 
is not known , but judging from what remained of her cargo it seems likely that she 
came from a rural town on the south eastern side of the Zuiderzee and was heading 
far a bigger market, which mi ght weil be Amsterdam. Tt is equally unknawn why she 
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fondered, but she came to a resting place on fairly soft sediments, heeling over to 
starboard, sa that most of her loose inventory turn bied down to her right side where 
it accumulated near the turn of the bilge. 

Many factors seem to support the theory that the partition between the living 
quarter and the decked part of the hold did not break down during the process of 
wrecking, but collapsed same time afterwards. From the distribution of finds 
throughout the ship it may be deduced that very little substantial artefacts made 
their way from the forward cabin aft into the hold (Sarrazin, 1987). If evidence was 
lost altogether it was very likely of perishabie character or consisted of a material 
with positive buoyancy. Still, we can not exclude the possibility that the galley 
equipment found on board is not quite complete. In the view of the problems con
nected with the reconstruction of life on board the vessel it is very regrettable that 
the excavators did not get the chance to search the soil arround the wreek for more 
artefacts. 

The hearlh 

As a combination of cargo vessel and ferry most of the space on board B 71 was de
voted to hold the freight, bath of goods and men. Little allawanee was made for the 
comfort of the crew, and the space for maintenance equipment was equally reduced 
to a minimum. The character of the vessel really was, as it has been put forward, 
that of a 'sailing lorry', sharing with its landbased modern equivalent the close 
connection la a permanent base. For a beurtschip there was na need to be as 
self -contained as a seagoing ship. A harbour with all its facilities was awaiting her 
every night; the possibility to restock the provisions or to repair the ship if necessary 
were readily at hand. Presumably the crew only had to spend same nights of the 
week on board, sa the facilities for lodging and cooking could be reduced to the 
basics. 

Although the interior of the small cabin did not survive the wrecking and the sub
sequent breaking down of the port side, there is still enough evidence left to recon
struct most of its features. The main part of the room was taken up by a fireplace 
which was located against the bow timbers and slightly off the keel-line to the port 
side. Smoke could have escaped through a small hatch in the deck, although it can 
na langer be determined wh ether a chimney cover was present on the vesse!. 

The fireplace on board B 71 surprisingly resem bIed those on land. The fire was lit 
against a back wall consisting of red and yellow bricks onto which 20 decorated tiles 
had been plastered. Six larger (14.5 x 14.5 cm) and four smaller (IJ x I I cm) tiles 
glazed in green and ochre, together with a metal plate formed the horizontal part of 
the hearth. The examples of 17th century waterschepen also excavated by the archae
ologists at Ketelhaven show that this type of fireplace was not the only solution used 
on smaller vessels. Instead of a hearth in the style of the one encountered on B 71, 
same waterschepen had a kist or square box lined with tiles upon which the fire was 
lil. 
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Fig. 1. Decorated tile [rom 
the [irepiace. 
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The majolica tiles on the back wall on board B 71 were arranged in five rows of 
four, the lower rows showing traces of burning. All twenty tiles are identical in the 
design of the decoration, but vary slightly in colour and proportion of the single ele
ments. Same of these differences may be due to the til es being hand-made and 
painted without aid of a stencil, or could be the result of them being burnt at slight
Iy different temperatures. But since also same slight variations in the style of 
painting can be detected, we cannot be certain that all pieces came from the same 
factory. For one tile at least we can almast certainly determine this, for not only is 
there a difference in the colour of the clay, there is also a slight diversity in size. 

The tiles show two distinctive features: a vase with flowers as a centrepieee, and 
corner decorations (fig. I). Bath parts are divided from each other by a square of 
blue Iines standing on its corners, thus forming four triangles at the outsides. The 
corner ornamants, composed in the 'Moorish' style, can be dated relatively firmly 
to the time between 1600 and 1635 (Korf, 1973; Kaufmann, 1973). Taking the 
thickness of the tiles, their way of manufacture and the decoration into account, it 
can be said with certainty that they were made in the first half of the 17th century. 

This fact raises same questions . Sa far it has been assumed that the ship wreeked 
arround 1620. This judgement was partly based on the finding of same coins, dating 
from the period between 1614 and 1619 (Reinders, 1983). Furthermore, observations 
of the stratigraphy seemed to support a date of wrecking not much after 1620. SA if 
that is correct, B 71 must have been of same age befare the present fireplace was in
stalled. We will never know when and why the alteration of the hearth taak place, 
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but taking into account the state of the ship on her day of sinking , the refit was 
very likely carried out same time befare 1620. 

Fireplace equipment 

Even though the hearth itself showed close similarities to th ase on land, from what 
we know the way of using the fireplace was quite different on board B 71. Most of 
all the necessity to keep the fire under control will have been of far greater impor
tance in the floating and vulnerable world of a ship. This was even more important 
as the forward cabin was extremely smalI, and the possibility of the dry wood sur
rounding the fireplace catching fire accordingly great. The requirement would have 
been for a fire without dangerously high flames but with a good, steady heat. An 
indication of a suitable fuel came from the few pieces of peat discovered in the ship. 

Ta compare the fireplace of B 71 with contemporary on es on land we have to turn 
to written sources and finds from urban archaeology. A comparison with late 
medieval inventaries reveals that our ship lacked same utensils which appeared in 
almast every contemporary household (Tentoonstelling, 1980). Closely connected 
with the choice of fuel on board the ship is the absence of tres ties which are needed 
to keep a log fire well suplied with oxygen. The want of any such device in the 
wreck further supports the theory that peat was the main if not only source of fuel 
used on board. 

Also one would look in vain on board B 7 I for any means to keep a fire under 
contra I if unattended. At first sight this seems surprising, but with further conside
ration it becomes evident that it must have been far toa dangerous to leave even a 
low burning peat fire unattended. Even though it was cumbersome, the sailors will 
have extinguished the fire every time they left the ship or set sai! for a journey, 
lighting it again when necessary. This theory is further supported by the finds of a 
firing iron and flints on board B 71, utensils which were not in frequent use in the 
households on land. Here the lady of the house would cover her fire for the night, 
reviving it in the morning. And in case it had still gone out, the urban housewife 
had the possibility to 'buy' new fire from a merchant in the street. 

Another major difference between cooking on land and on board a small cargo 
ship was the way of putting the pots and pans onto the fire. While on land kettIes 
and pans would be hung above the fire from a hal or other iron device, the caul
dron, pan and pot used for cooking on B 71, were very likely simply set into the peat 
fire or were placed on top of a treeft or frying rost. The treeft which was found on 
B 7 I once consisted of five thin iron bars bundled together at one end, thus probably 
forming a handle. Judging from a similar item which has also been excavated on the 
polders, the other end of the bars were welded to a traverse iron. It also seems likely 
that the treeft once had three legs to keep it above the flames. Apart from holding 
pots and pans it could also be used as a grill for meat and fish. In th is farm the B 71 
treeft stands in line with a tradition which lasted from medieval times right into the 
19th century (Tentoonstelling, 1980; Kaiser, 1980). 
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Fig. 2. Fryillg pan, red earthellware. 

Another find on B 71 th at needs mention is a pair of firetongs. Here again a sim
ple but effective design without any decorations has survived the centuries, so that 
the B 71 example can easily be compared with one used today (Kaiser, 1980). 

Viewing the fireplace equipment of our wreck as a whole it can clearly be se en 
how the necessities of cooking in a small wooden rOom affected the way of fueling, 
keeping the fire and using it. It is the absence of certain utensiIs which we re in 
common use on land that distinguishes the B 71 fireplace from its landbased equi
valents, not the invention or the use of different devices more suitable on board a 
ship. 

Pots, pans and storage containers 

The basic character of the galley is shown when examllltng the actual cooking 
utensils. While households on land generally used a great variety of different pots 
and pans (depicted in contemporary pictures and also reflected in the Deventer and 
Zwolle inventories) the range of cooking gear on B 71 was very smal!. Besides the 
treeft there are only th ree vessels for use on the fire: a copper cauldron, a frying pan 
and a small saucer. 

The most interesting of these certainly is the cauldron. lts straight sides consist of 
four copper sheets riveted together, using coiled strips of copper as rivets . In the 
same way the slightly rounded bottom is fastened to the sides. 

ln Flanders the first appearence of this type of cauldron has been dated to the 
time around 1600 (Weyns, 1974), while in northern Germany it lasted until the 19th 
century (Kaiser, 1980). Yet it is not quite clear if copper cauldrons initially were 
used in the kitchen, or if they were just connected with the preparation of fodder. 
From the fact that similar cauldrons have also been found on other 17th century ves
seIs excavated in the polders we may deduce that they we re in frequent use on board 
smaller ships on the Zuiderzee. 
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Fig. 3. Three-legged plate. 
red earthemvare with slip
ware pattern. 

A copper cauldron is not the type of cooking pot one would expect in the early 
17th century. Judging from archaeological , pictorial and written sou rees the main 
cooking devices from medieval times and weil into the 17th century were grapen, 
mostJy cast from bronze, sometimes from iron. However, there may be two reasons 
to prefer copper cauldrons to grapen: firstJy, a riveted copper kettJe presumably was 
cheaper than an equally large grapen from solide bronze. Secondly, the cauldron 
with its almost flat bottom certainly would be in far less danger of tuming over and 
spilling its contents during rough sailing than a three legged grapen. So with the 
riveted copper cauldron we may have the first (and only !) cooking device that is 
really different from habits on shore. 

The same certainly does not apply for the frying pan (fig. 2) and the saucer. Es
pecially three-Iegged frying pans with a spout of the same or similar type are fairly 
often encountered dudng land excavations in the northem part of the Netherlands 
(e.g. Clevis & Smit, 1990; Stoepker, 1986). Made from red clay the pan is glazed in
side with tin glazing which also covers the dm and the long straight handle. 

The pan is one of several typical red earthenware produets found on board B 71. 
Pottery of that type - pots, bowls , jugs and pans - presumably we re manufactured 
in many places around the Zuiderzee. In Kampen alo ne there we re four potten
bakkers working in the first half of the 16th century (Clevis & Smit, 1990). The 
situation in other communities might have been similar. At this moment it is too ear
Iy to try to distinguish the different places of manufacture, let alone identify the 
potteries, so that we are left with the statement that the typical red earthenware pro
ducts are 'Iocally or regionally manufactured' . 
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Fig. 4. Majolica 
plate. 
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The third cooking utensil on board B 71, a small saucer, varies slightly from the 
usual earthenware pattern. The red of its sherd is not quite as pronounced as that of 
most other products, which may be due to a different way of burning.' Instead of 
the normal, clear tin glaze it shows a green colour inside. 

Among the storage containers two are of the usual red earthenware, one is from 
stoneware, and one is of pewter. The first two are a pitcher and a three-Iegged pot 
with two handles. The third storage container is a small Bellarmine- jug with a 
wood en stopper. The jug, a typical Rhineware product , shows a Bar/mOl' on its 
shoulder. lt almost certainly was used to carry some form of liquid, probably spirits. 
The last object, a pewter tankard, shows the stamp of Haarlem inside the lid. 

To find materials other than red earthenware for keeping liquids is not surprising. 
While the loc al ware was by nature relativel y po rous and had to be glazed to become 
watertight, stoneware which is fired at much higher temperatures has a firmer tex
ture and therefore did not require any glazing. This certainly is one of the major 
reasons why stoneware jugs from the Rhineland and elsewhere are the most common 
liquid containers from the middle ages until the 18th century. 

For the same reason pewter tankards were equally common, save that they we re 
also used as tableware, as can be seen on man y l6th and l 7th century paintings. 
Since pewter was not cheap it is slightly surprising to find a pewter tankard used on 
board B 71, but the nature of the stamp mi ght be a hint for the not very high quality 
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of the pewter from which the object is made. 
Two small stoneware containers we re also part of the B 71 kitchen. A tiny vase 

presumably produced in Raehren, could have held some form of essence, while the 
other Uttle vessel cIearly is a salvepotje. 

Plates, bowls and cutlery 

In the l6th and l7th century individual plates and cutlery we re only used by the 
wealthy. In lower cIass and peasant households eating from common plates was the 
rule, using the ringers rather than cutlery (forks did not co me into common use until 
100 years later) (Amme, 1988). This habit is also reflected in the tableware on board 
B 71. 

A large, threelegged plate from red earthenware (fig. 3), decorated with a fairly 
common sUpware pattern was probably used to serve cooked meat, fish or pancake, 
while a wooden plate might have been used for bread. A wooden sieve (or plate with 
holes) which was found on deck and which therefore does not necessarily belong to 
the ship is rather more puzzeling. Plates with holes we re normally used for raw or 
salted fish, but as far as we know these were made from pottery. A wooden example 
does not seem very practical, but might nevertheless be perfectly feasible. 

Another surprising object is a small majolica plate, showing a pommegranite as 
the centrepieee (fig. 4). The rim is decorated using a reserve technique with small 
diagonal blue lines. Korf dates the beg inning of this decorative pattern as between 
1580 and 1590, while the form of the plate is most common in the years between 
1560 and 1600. The plate could therefore have been more than 20 years old when the 
ship sank, and appears to be the only 'luxury' item in use on board. One might 
speculate whether the plate was bought at the same time as the new fireplace was 
fitted, probably during a period wh en the ship captain's enterprise ran weIl and he 
was comparitively wealthy. 

Apart from the common plates, the four bowls found must have been the main 
eating vessels. Three of them are again produced from red earthenware with the 
ordinary tin glaze, although one of them is of a slightly unusual style. The fourth 
bowl differs in the method of manufacture as weil as in the glazing. 

Several knives were found on board, but only one of them ca me from the forward 
cabin. This is not surprising, because in the 17th century it was still the custom to 
use one's own knife. A wood en spoon was discovered near the fireplace, and also a 
wooden handle which might have been part of a second one. The complete spoon 
shows the round form and the straight handle typical of late medieval and early 
modern designs. 

Summary 

The hearth and kitchen utensiIs in the vessel B 71, wrecked in the southern part of 
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the Zuiderzee around 1620, show a clear adaptation to the special conditions on 
board and to the nature of the ship. A close dependenee on share facilities made it 
possible to re duce the ship's galley to the basics. 

Tt could be shown that it is the lack of certain utensils that distinguishes cooking 
on board B 71 from that on land. Possibly only in the case of the copper cauldron 
might we see an item which was used on land for other purposes as a special cooking 
device in use on board ship. 

Nearly all the finds from the B 71 galley resembie those excavated from urban 
archaeological sites around the IJsselmeer. Most items seem to be 10ca11y produced, 
only few being imported from other parts of the Netherlands or from the Rhineland 
area. 

Note 

I. The red colour of the product resulted from letting oxygen into the kiln, thus 
permitting oxydisation; the same clay fired with little or na oxygen would turn 
out yellow. 
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De uitrusting van Het Wapen van Essen van de Amsterdamse 
admiraliteit op zijn eerste reis in het najaar van 1666 

LEO M. AK VELD 

In het voorjaar van 1666 gaat van een helling op de werf van de admiraliteit van 
Amsterdam (ooit gelegen vlak naast het museum gebouw waarin wij nu zijn, het 
vroegere's Lands Zeemagazijn) een nieuw oorlogsfregat te water: Het Wapen van Es
sen. Het schip was "omtrent 148 Hollanse houdtvoeten" lang. Het is bewapend met 
50 stukken geschut: zes 12-ponders, 38 stukken van acht pond en zes stukken die 
kogels van zes pond kunnen verschieten. Bij een bemanning op volledige sterkte 
herbergen de onderdekse ruimten van de Essen, zoals het schip in archiefstukken en 
contemporaine literatuur meestal wordt genoemd, 225 zeelieden en 25 mariniers/ 
soldaten. 

Op zijn spiegel voerde het fregat het familiewapen van Gerlach van Essen tot 01-
denhave, één van de toen zittende uedelmogende heren raden ter admiraliteit" van 
Amsterdam en als burgemeester van Harderwijk vertegenwoordiger van het gewest 
Gelderland in deze admiraliteit. Een tekening van de Essen door Willem van de Vel
de de Oude, aanwezig in de collectie van het Rotterdamse Museum Boymans-van 
Beuningen1), gunt zijn beschouwer een goede kijk op de spiegel met het familie 
wapen van de naamgever van het fregat. 

Een verslag van de eerste activiteiten van de Essen als onderdeel van de oorlogs
vloot van de Republiek is te vinden in het scheepsjournaal, dat de periode 3 septem
ber - 14 december 1666 bestrijkt2). In die maanden kruiste de Nederlandse vloot on
der bevel van admiraal Aert van Nes (die als vervanger van de zieke De Ruyter op
trad) voor de Engelse zuidkust in de hoop op een treffen met de Engelse vloot. Dan 
zouden, zo was de verwachting in de Republiek, de nederlaag tegen de Engelse vloot 
in de Tweedaagse Zeeslag (augustus 1666) en de vernietiging door een Engelse vloot
eenheid van zo'n 140 Nederlandse koopvaardijschepen, nog diezelfde maand, op de 
rede achter Vlieland, wellicht gewroken kunnen worden. Maar er kwam géén tref
fen. Geplaagd door ziekten en gebrek aan eten en drinken keerde de vloot medio ok
tober naar zijn thuishavens terug. 

De Essen opereerde in het najaar van 1666 in de marge van de activiteiten van de 
hoofdmacht van de Nederlandse vloot. Het fregat deed hetgeen Nederlandse oorlogs
schepen in tijden van internationale spanning of van oorlog een belangrijk deel van 
de tijd deden: kruisen, de bewegingen van vijandelijke vlooteenheden in de gaten 
houden en daarover rapporteren aan opperbevelhebber of politieke autoriteiten 
thuis, én konvooieren, het begeleiden van koopvaarders door gevaarlijke zee
gebieden en van bevoorradingsschepen die pendelden tussen de thuishavens op de 
Nederlandse kust en de vloot. In veel gevallen tamelijk geestdodend werk. De tekst 
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van het journaal van de Essen uit het najaar van 1666 ademt die sfeer van vervelend 
routinewerk, plus ergernis over onvoldoende levensmiddelen en aanhoudend slecht 
weer - een combinatie van faktoren die voor veel zieken aan boord zorgde. 

Een indruk van dat journaal, nu en dan met gebruikmaking van de tekst daarvan 
in zijn originele bewoordingen. Op 3 september 1666 vertrekt de Amsterdamse kapi
tein IJsbrand de Vries met de veerkaag van schipper Jacob de Sweedt uit zijn woon
plaats naar de rede achter Texel in de verwachting, dat hij het bevel zal krijgen over 
het oorlogsfregat De Spiegel. Bij Texel aangekomen hoort hij, dat hij in feite met 
de kleinere Essen zal uitvaren omdat de admiraliteit besloten heeft " .... De Spiegel 
weder op te leggen, omdat al te sware schip was om bij winter in zee te gaen". Begin 
oktober vaart De Vries uit in gezelschap van het fregat Hel Wapen van Leyden en de 
ingehuurde koopvaarder de Papierbergh onder schipper Cornelis ('Kes') Speek. De 
schepen staan onder bevel van kapitein Jan van Amstel, die zijn vlag voert aan 
boord van Hel Wapen van Leyden. 

Het gehele najaar van 1666 kruist De Vries tussen de Engelse en de Nederlandse 
kust. Met de bevoorrading van zijn schip is het al die tijd droevig gesteld, ziekten 
vellen met de regelmaat van een klok een deel van zijn bemanning. En slaagt de ad
miraliteit erin om een bevoorradingsschip in zee te brengen, dan gooit het weer roet 
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Fig. I . Tekening van de Essen door Willem van de Velde de Oude (Museum Boymans 
van Beuningen: Inv. nr. MB I866/ T 278). 
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in het eten. Op I november bij voorbeeld ligt hij voor de kust bij Kijkduin "op 
hoope van een schuyt aen boort te krijgen" met voedsel en vers water, maar een 
noordwester stormt jaagt de bevoorradingsgaljoot terug naar de haven en stuwt de 
Essen ver om de zuid. Een enkele maal zorgt een ontmoeting met een (on)bekend 
schip voor enige opwinding. Op 4 november kom t vice-admiraal Enno Doedes Star 
aan boord om met Van Amstel en de andere kapiteins te overleggen, wat de schepen 
het beste kunnen gaan doen. Het journaal zegt nie ts over de uitslag van het 'pits
jaeren'S) van de heren, maar het kruisen wordt hervat. Op 18 november wordt een 
"Swetse fluyt koomende van Doveren, gaende naer Masterlant4), daer (so hij seyde) 
't schip thuyshoorde (aangehouden). Wij schooten een schot met scharp ende deden 
hem strijcken ende onse commandeur 5) litt'et de schipper uythalen6)". Tien dagen 
later, op 28 november, maakt de Essen jacht op een hoeker; tevergeefs: De Vries 
moest het schip laten lopen, omdat het "te kloeck in 't sayllen was". Op 6 december 
ontmoet het Nederlandse smaldeel midden op de Noordzee een fluitschip onder 
Hamburgse vlag "koomende van Archangel, den 20. october sijnde vandaer geseyH; 
seyde daer all veel ijs was geweest": nuttige informatie voor reders en kooplieden in 
de Republiek, die zich misschien al zorgen maakten over het lang uitblij ven van 
schip of lading. Ruim een week later , op 14 december, komt De Vries " .... Godt lof 
geluckelijck binnen Texel voor 't Schilt .. .. , want wij niet wél gestelt waren ende het 
oock aen alles manckeerde .... ". Op 20 december is de Essen terug in Amsterdam. 

In de volgende twee decennia leidt het fregat het onopvallende bestaan van zovele 
Nederlandse oorlogsschepen in de 17e eeuw. Zo nu en dan komt men de naam van 
het schip in de literatuur tegen . In augustus 1670 bijvoorbeeld bevindt de Essen zich 
onder de schepen van het kleine Nederlandse eskader, waarmee admiraal Van Ghent 
voor de zoveelste maal probeert (met succes overigens) om de uiterst schadelijke 
kaperactiviteiten van de Algerijnen enigszins in te perken. 

In de eerste dagen van 1676 valt voor de Essen het doek. Brandt vertelt daarover 
uitvoerig7) . Op 6 januari neemt het fregat deel aan het gevecht bij Stromboli tussen 
een gecombineerd Nederlands-Spaanse vloot onder bevel van De Ruyter en Franse 
marine-eenheden onder commando van admiraal Abraham Duquesne. De Essen 
wordt beneden de waterlijn lek geschoten, het schip maakt veel water: de kruitkamer 
komt blank te staan. De kapitein van de Essen, Gillis Schey, vraagt aan De Ruyter 
om een paar van zijn kundige timmerlieden aan boord van de Essen te sturen om te 
proberen het lek te dichten. De Ruyter's timmerlieden "hebben 't lek wél gehoort, 
maar niet konnen vinden .. .". In een poging om het schip aan de grond te zetten 
heeft De Ruyter aan de commandant van een Spaanse eenheid galeien de opdracht, 
dat hij " .. .'t schip Essen naar Palermo of naar een andre haven, daar de wind best toe 
diende, zou boegschaarden ..... .'·8). Het mocht niet baten. Tijdens de sleepreis naar 
Palermo zinkt de Essen ruim buiten de toegang tot die haven. 

Daar, in het lauwwarme maar vervuilde water voor die Zuid-Italiaanse haven, is 
dus wellicht werk aan de winkel voor Nederlandse scheepsarcheologen. Ook elders 
zijn natuurlijk Nederlandse oorlogsfregatten van hetzelfde (tweede) charter als de 
Essen gezonken. Mocht er ooit zo'n schip uit de tweede helft van de 17e eeuw wor
den gevonden, dan kan de ondervolgende lijst de onderzoekers vertellen , wat zij in 
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ieder geval aan losse inventaris stukken kunnen verwachten. 
Overigens is een lijst als deze niet uniek. In de 17e eeuwen daarna hebben ijve

rige ambtenaren van de amiraliteiten keer op keer nauwkeurig vastgelegd, welke 
materialen er uit hun magazijnen aan boord van de oorlogsschepen werden gebracht. 
Men vindt zulke lijsten in geschreven en gedrukte versies. Het bijzondere van déze 
lijst is, dat hij zomaar opdook in een scheepsjournaal, dat ik jaren terug aantrof tij
dens een onderzoek naar aanleiding van een journaal van Aert van Nes en dat een 
merkwaardige inhoud tussen zijn papieren omslag verborg. Op de binnenzijde van 
het omslag staat de titel van het journaal ("Eerste voyagie van het 's Lans schip Hel 
Wapen van Esse .. . etc") vermeld, met daaronder getekend een kompasroos. De blad
zijden I - 3v bevatten de hieronder in extenso afgedrukte lijst met inventaris
stukken. De bladzijden 4 - 5v zijn onbeschreven. Een achttal "particuliere zeynen" 
sieren bladzijde 6. Het journaal van de Essen waaruit hierboven is geciteerd, staat 
op bladzijden 6v - 12v. Temidden van een aantal onbeschreven bladzijden bevatten 
de bladzijden 17v - 21 dan nog een "artiekelsbrief ende instructie roerende den 
oorloge ter zee" van 4 augustus 1664 en, tenslotte, een ongedateerde instructie voor 
de schrijvers op de schepen van de Amsterdamse admiraliteit. 

Dan volgt nu de lijst met inventarisstukken 9). 

MaSlwerck en seylen 
I loose stenghe 
I blinde rae 

groote marsserae 
2 loose wangen 10) 

2 groote gycken 
4 boven gycken 
I loose vlaggestock achterop 

dito boven 
geusestocken 
groote schee ps riemen 

I loose kolders toeken 
I druylsrae 
I penterbalek 
8 Iijzeylsbeugels 
I blinde 
2 foeke ende bonnets; foek diep 

13 ende bonel 4 ellen 
2 voormarszeyls 

Schippersgoedl 
36 leggers 
36 varckens 
4 touwe-boeyen 
3 haute boeyen 

2 

2 
2 

I 
I 
I 
I 
I 
3 
4 

150 

groote zeylen diep 16 ellen 
bonnet 
groote marszeylen 
bezaens ende bonnets 
staghzeyl aen de besaensstaegh 
bovenblyndt 
druyl 
voorbramzeyl 
grootbramzeyl 
kruyszeyl 
bezaen ende foek tot de boot 
presenningen over de roosters 
lijzeyls 
hangmaeken") 

5 swaere anckers 
2 werpanckers 

30 ellen Frans doeek 
2 rollen Hollants doek 
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It rollen grauw doeck 2 trossen van 12 draden 
24 ellen Eperdt doeck!2) 18 lijnen van 12 draden 
90 ellen oud t doeck 24 lijnen van 9 draden 

1 bloedtvlagge van 12 kleedt!3) 24 Iij / n/en van 6 draden 
2 princevlagge van 12 kleedt 600 pondt Iordingh17) 

dito van .... kleedt I sChutgijn!8) 
12 vleugels 2 enden tolt strops 
2 geusen van 6 kleedt 2 racktouwen 
1 wimpels van 30 ellen 2 bijvoets 
1 dito van 25 ellen 2 Ioose portuerlijnen!9) 

12 compassen 12 sticklijnen 
peylcompassen 18 witte lijnen 

18 nachtglasen 5 Iootlijnen 
1 halve thijglasen U ) 96 bossen huysingh 

24 ellen hayrdoeck 80 bossen marlingh 
50 ellen poortlaecken 54 cluwen zeylgaren 
5 dito tolt dweylen 3 opslagetrossen 
2 gietters!5) 18 hoosvaten 
1 vergulde vlaggestocksklooten 3 houte schoppen 
2 dito geuseklooten 4 dito beslage 
6 dito vleugelklooten 12 moskuylen2O) 

16 bosse dreum!6) 12 lee re emmers 
6 swaere touwen op malkanderen 3/ 4 huyden pompleer2!) 
1 tuytouw 4 mammieringhs 
1 cabel lerga 24 kleyne dito 
3 cabeltouwen 6 dieplooden 
2 paerdenlijnen I ponden cardoesgaren 
4 boeyreeps 36 naelden 

dito van .... vaem 18 spli tshoorens 
I bootstouw 2 groote dito 
I pen terhaeckstouwen 30 marrelpriemen 
I goote stenge windtreep 18 bootshaecken 
1 dito voor 18 isere CQusen in soorten 
1 groote reepen 4 groote CQusen 
1 dito voor 80 raekrammen 
2 groote sten ge draeyreeps 40 raeringen 
I stenge draeyreeps voor 2 dubbelde marssevalblocks 
2 groote marszeylschooten 2 enckelde dito 
2 dito voor 1 dubbelt marsseboelijn block 
1 groote cardel 1 blindeval block 
1 rocke dito 1 enckelt dito 
2 groote schooten 2 rockeboelijn blocks 
2 voor dito 2 dubbelde blocks om nock- ende 
2 groote smijten buyckgordinghs 
2 voor dito 2 dubbelde pardoenblocks 
1 blinde reep 1 enckelt dito 

bezaensschoot 1 dubbelt bezaensvall block 
18 trossen in soorten 6 scheert ros blocks 
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4 dubbelde trijsblocks I boots dreggen 
4 enckelde dito I chaloups dito 

20 gijtouw blocks 4 roerhaecks 
4 toppenants blocks 4 vingerlingen 

20 brassen blocks I groote raecken 
10 boeilijn blockes I focke racken 
36 bramzeylsblockes 2 voor dito 
6 groote juffers in 't wandt I bezaens dito 
6 dito voor 4 bramzeyls dito 

12 juffers in 't groot- ende 4 schinckelhaecks 
voorstenge - j endejbezaenswand t 2 isere pomphaecks 

12 bramseyls juffers I penterhaecks 
3 groote juffers tott racks 4 isere pompstocken 
4 platte blocks 3 isere pomphuysen 
2 gijnblocks 12 pompemmertiens 

gijnblocks in 't wandt 14 pomphartiens 
2 cardeelblocks I peckkeetels 
6 dubbelde takel blocks 2 pompkeetels 
6 enckelde dito I enterdreggen 
4 groote schoote blocks slachpompen op den overloop 
4 focke dito beslage blocks 
4 hangers onder de ree beslaege juffers 
4 marsseschoote blocks 2 isere micken 
I dubbelt bezaensschoote block I klock 
I enckelt dito I schel 
3 kinnebacksblocks 2 stengewindtreepsblocks 

24 carvijnnagels 14 isere dollen 
6 rackklooten roeyplaetten 

24 wandtklooten 4 anckerstocksbouts 
36 loose schijven 3 mockers 
36 dito nagels 2 bijlen 
18 schrapers") I hamers 
2 groote dito I vale huyden 
2 groote taeckelhaecks I dito op de boeghspriet 

10 kleyne dito met cousen isere schijven boven in de stengh 
6 groote puttinghs 12 teerquasten 
6 focke puttinghs 4 swartelquasten 
6 marsse puttings met beslagh 4 penceelen 
4 dito voor 8 potten verrew in soorten 
3 bezaens puttinghs 8 vaetiens swarsel 

bramzeyls puttinghs 10 ponden meny 
6 groote puttinghbouts 16 mingelen lijnoly 
6 focke dito 6 tonnen teer 
3 bezaens di to 6 groote spijlen 
4 isere vleugelspillen 18 scheertroshaecks met cousen 

12 pompbouts 24 crammen in soorten 
18 pompplaetten 50 spijlen 
2 rae kettinghs 100 sluytringen 
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2 grendelslooten 2 dito tOlt de fockevall 
8 hanghslooten I vleugelspil 
8 ronde slooten I vleugel met een clootjen 

70 vaem oudt touw I vlaggestock tott de boot 
I partije oudt touw tot rustlijnen I vlagh van 3 kleedt 
I baletjen zeep 2 bos lijn van 9 draet 

120 ponden roet 2 dito van 6 draet 
110 ponden reusel 6 bos huysingh 
350 ponden pladtloot 6 bos marlingh 
24 ballastmaenden I cluwen taeckelgaren 

2 brandtvoreken 24 bootsriemen 
I koegeltangh 30 chaloups dito 
I boot ende toebehooren 24 haeck steeln 
I chaloup ende toebehooren I chaloups helmstock voor de loos 
I boots mast ende gyck 6 voetboey bouts met beugels 
I chaloupsmast ende gyck 8 handtboeyens 
I bootsgieter 2 provooststoeken 

10 bootsspaecken 24 houte lantharens 
I dreggetouw tott de boot 2 roode lantharens 
I dito tolt de chaloup 2 slonsjens23) 

3 opslage trossen tOlt ophaelders 14 hoorens tolt de lantharens 
tot! de boot ende chaloup I nachthuys 

I partij oudt touw tolt woelen 2 bladen Mosquwis glas24) 

3 juffers met beslaegh 4 lichters 
3 juffers sonder beslaegh 4 lantharens- tonnen 
2 schooteblocks 

Timmermansgoel 
500 ponden spijekers 40 cluwen werck 
26 ponden pladthoofden25) 24 speeten mosch 

6 ponden wisserspijekers 30 sparren; 3 lange dito tott laet-
6 pont pompspijckers staeken 
I loose roerpen 30 boevenetslatten 

80 Noordtsche deelen 30 vuyre latten 
30 doorgezaeghde deelen 10 bladen wagenschoot 
2 Coninghsberger planeken 2 balckdeelen van 2 duym 
2 schuyteplancken 36 loose nagels 
2 Hamburger plan eken bouts tott roopaerden in soorten 
I lose anckerstock, 4 bouts, 16 na- 6 slabben met haer banden 

gels 2 knietjens tott de pomp 
7 windtboomen in soorten 2 houten tolt pompgycken 
6 barekoenen 12 loose assen 
8 vuyre balckjens 12 asbouts 
2 tonnen peck 2 clampen om de boot in te setten 

prop hout 
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COllslaepelsgoel 
stelhouten 12 dito voor de loos 
dito tott boovenschut .. schrootlangharens volgens de 

12 stel houten voor de loos monturen 
13 kippen'6) landt I loose lantharen 
6 huyden op de cardoeskisten 1 slons 
6 dozijn schaepvellen cardoeshenghsels 

tros haecks deur ende glade dito 
30 tally haecks 2 kruyltregters 
4 sloaten tott de kardoeskisten 3 kruytmaten 

48 koevoeten I kruytseff 
I schut leng broeckinghhaecks 
6 dozijn prop/ p/ en in soorten granaetpijpen 

40 ponden roet 4 bettinghbouts 
25 lb. reusel 13 riemen cardoespampjer 

250 lb. pladtIoodt 8 bossen kurck 
1/2 kinetien sees'7) decklooden tOlt de stuck ........ 3') 

4 mingelen oly 6 kardoeskisten 
26 overloopsringhen vaeten booskruyt wegende .... 3.) 
20 poortringhen lepelstoeken ......... 3.) 
24 overloopscramen 14 dito lepels toe ken voor de 100s33) 
20 poorteramen wisserstoeken met haer clos/s/en 
36 loose wielen dito voor de loos 
10 ringhbouts booven touwe wissers ende anset/ t/ ers 
10 dito omlaege clos/ s/ en volgens de monturen 
10 haeekbouts boa ven 48 schutspaecken 
10 dito omlaege 4 lb. naygaeren 
10 poorthengsels booven 100 naelden 
12 poorthengsels omlaege 4 kluwen bent gaeren 
10 d uymen tOlt de poorthengsels I tros van 24 draeden 

booven I dito van 21 draeden 
10 dito tot beneeden I dito van 18 draeden 

200 platte rinren I dito van 15 draden 
130 spiellen28 3 lijnen van 12 draden 
100 lensen'9) 4 dito van 9 draden 

cape re lepels met haer stoeken 4 dito van 6 draden 
ende varkensterten 15 opgeslaegen tros/s/en 
ansettersclossen in soorten 50 vaem out touw 
wissersclos/s/en in soorten 3 stick linnen 
lepelclos/s/en in soorten 18 bos huysingh 

II eardoes stoeken 18 bos marlingh 
2 beursvaetiens3O) 30 ellen grauw doeek 
I paer schallen 90 ellen oudt doeek 

10 lb . gewigt 6 lb. wissers - spijekers 
6 varekenstarten in soorten talys ider met twee talybloeks 

12 boekshoorens31) 20 sarvings 
eardoeseoekers volgens de 3 groote kousen to tt zeysreeps 
monturen 5 potten verven in soorten 



40 L.M. Ak-veld 

c4 lb. meny 
2 vaeties swartels 
6 verruwquasten 
4 penceelen 
2 dommekrachten 
2 splitshoorens 
6 marrelprimen 
3 muskuyls 

30 dubbelde talyblocks 
30 enckelde dito 
30 poorltouwe blocks 
20 loose broekingh 
6 flaben met haerre banden 

Corperalsgoet 
2 lootlepels 
I niptangh 
2 buyghtanghen 
I haemers in soi oi rten 
4 koeghelformen 
6 vijllen in soorten 
I soetvijl 
I bruyneerschat 

50 musqueten bandeliers 
75 pistol bandeliers 

patrontassen 
I hantschroeff 
I lb. cooperdraet 
I lb. isserdraet 

50 houte stampers in soorten 
100 sabelsdraeghbande 

4 isere stampers in soorten 
I snij-iser met tappen 
4 bos heele piecken 
4 bos halve piecken 
4 bos drylinghpiecken 

50 musquetten 
75 pistolen 

6 snaphaenen 

Noten 

12 lose as/ s/ en 
12 asbouts 

100 hantgarnaten 
5 lb. salpeter 
4 lb. swavel 
I man tie met harpuys 

noch aen scherp so kogels, 
knuppels ende schroot als anders 
hadde voor ider stuck het een 
door 't ander 75 schooten: komt 
samen voor de 50 stucken l opl 
3750 

100 sabels 
50 entterbijlen 

600 lb. musketcogels 
100 lb. pistolcogels 
100 lb. draetkogels 

1 raesp 
I trommel met een vat 
2 trom vellen 
1 tromsnaer 
4 tromstoeken 
1 tromlijn 

60 loose maeten 
2 lb. ameriel34) 

100 vierstenen tolt pistols ende roers 
I banckschroef 
2 durslaghen 
1 gladtschijff 
2 kau beytels 
I dry met haer bos 

kogheltassen 
5 dosijn loose snoeren 
I vaetie haemerslaegh 
2 minghelen bomoly 

I. Inv.nr. MB 18661 T 278. De tekening is als illustratie bij deze tekst opgenomen. 
2. Algemeen Rijksarchief, Aanhangsel Admiraliteitscolleges, nr XL VII, la 
3. Pitsjaren, een in het midden van de 17e eeuw bij de Nederlandse 'marine' in 

gebruik gekomen term; hij betekent: overleggen. De herkomst van de term is 
onduidelijk: Maleis bitjara (= overleggen) of Spaans pasearse (= vaag ergens 
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over praten)? 
4. Marstrand, een haven op de zuidwestkust van Zweden. 
5. D.w.z.: Jan van Amstel. 
6. De lading van het Zweedse schip werd in beslag genomen en overgebracht aan 

boord van de Papierbergh. 
7. G. Brandt, Het leven en bedrijf van den heer Michiel de Ruiter. Amsterdam, 

1746, pp. 946 e.v. 
8. Boegseren, een schip bij windstilte of wanneer het door andere oorzaken 

immobiel is geworden met roeiboten voortslepen. 
9. Het lijkt mij te veel ruimtebeslag, wanneer ik alle ondervolgende artikelen van 

een verklarende voetnoot zou gaan voorzien. Vele van de termen mag ik bekend 
veronderstellen. Zo niet, dan bieden verklarende woordenboeken als J. van 
Beylen's Zeilvaart Lexicon (Weesp, 1985) of J.H. Röding's Allgemeines 
Wörterbuch der Marine (4 delen; Hamburg, ca. 1790) uitsluitsel. Ik voorzie de 
artikelen derhalve in heel beperkte mate van noten. 

10. Halfronde grenehouten stukken hout, die bij breukgevaar van mast of ra met 
bindsels op de beschadigde plaats worden vastgezet. 

11. Hangmatten. 
12. Keper, diagonaal geweven stof (?). 
13. De term 'kleed' wordt gebruikt om de hoogte van een vlag aan de kant van de 

vlaggestok aan te duiden; kleed = 50 cm. 
14. Zandloper. 
15. Voor het nathouden van de zeilen. 
16. Slechte kwaliteit garens; het werd aan boord gebruikt voor het maken van 

teerkwasten. 
17. Schiemansgaren. 
18. Een zware takel. 
19. Ankertouwen. 
20. Kleedkuilen. 
21. De kragen voor de lenspompen werden blijkbaar, indien nodig, aan boord uit 

een gelooide huid gesneden. 
22. Opvallend weinig krabbers voor het onderhoud van een groot houten schip. 
23. Dievenlatarens. 
24. Moskovisch (?). 
25 . Een speciaal soo rt spijkers, dat bijvoorbeeld werd gebruikt bij het aanbrengen 

van zeildoekse of lederen broeking op de roerkoning. 
26. Bundel. 
27. Een artikel, dat ik niet heb kunnen thuisbrengen. 
28. Assen, bijvoorbeeld voor rolpaarden. 
29. Splitpennen. 
30. Klein soort kruidvat. 
31. Ogen voor het bevestigen van de broeking van een rolpaard. 
32. In m.s. oningevuld. 
33. Het hulpgereedschap van de kanonniers werd blijkbaar in losse onderdelen in 

de voorraden opgenomen; dan kon een stok van de juiste, bij een bepaald 
kaliber behorende wisserklos worden voorzien. 

34. Slijppoeder. . 
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Scheepsinventarissen op schrift: aspecten van materiële cultuur 
aan boord 

ANDRÉ F.L. VAN HOLK 

Inleiding 

Het onderzoek van scheepsinventarissen is een relatief onontgonnen terrein van de 
maritieme archeologie. De aandacht van onderzoekers is grotendeels beperkt geble
ven tot het scheepsbouwkundige aspect van onderzoek. 

Recentelijk hebben opgegraven scheepsinventarissen uit de IJsselmeerpolders vra
gen opgeroepen over het leven, wonen en werken aan boord: hoe ziet de sociale 
structuur en organisatie van de bemanning er uit en welke veranderingen zijn daar 
in opgetreden? Met andere woorden welke veranderingen zijn er opgetreden in sa
menstelling en omvang van de bemanning, duur en aard van het verblijf aan boord? 

Onderzoek en vergelijking van grote aantallen inventarissen is noodzakelijk om 
deze vragen te kunnen beantwoorden. Behalve op basis van archeologisch materiaal 
kan de materiële cultuur aan boord worden bestudeerd aan de hand van schriftelijke 
scheepsinventarissen, opgemaakt bij de verkoop van een schip of in het geval van 
een boedelinventaris bij het overlijden van één van de ouders van een minderjarig 
kind. Beide bronnen, zowel de materiële als de schriftelijke, hebben een eigen infor
matie gehalte, met specifieke lacunes. 

Aan schriftelijke inventarissen zijn een aantal problemen verbonden. Hoe nauw
keurig is de desbetreffende inventaris door makelaar of notaris opgemaakt? Een 
groot nadeel is verder dat persoonlijke eigendommen meestal niet vermeld staan op 
de inventaris. Een uitzonderlijk geval is de verkoop van een waterschip in 1736'. 
waarbij op de inventaris onder andere de navolgende kledij voorkomt: " ... drie buf
fels, drie hembroeken, een onderbroek, 1 zeemuts, twee slaapmutsen, 5 paer kousen, 
een zeyldoekse broek, ... ". 

Het bovengenoemde probleem van het ontbreken van persoonlijke eigendommen 
in schriftelijke scheepsinventarissen kan gedeeltelijk worden ondervangen door in
ventarissen die zijn opgemaakt na het overlijden van een bemanningslid aan boord. 
Voorbeelden van dergelijke inventarissen worden gegeven in tabel I en 2. 

Opvallend is het vrij uitgebreide zilverbezit van schipper Klaas Pieters. Zelfs 
enkele gouden voorwerpen kan hij tot zijn bezittingen rekenen. De persoonlijke be
zittingen van stuurman Hendrik Freeks Drent zijn duidelijk minder waardevol. Zijn 
rijkdom bestaat uit een zilveren horloge. Waarmee hij zich overigens zeker zal heb
ben onderscheiden van het overige scheepsvolk. 

Aan boord van binnenvaartschepen komen zilveren maar vooral gouden voorwer
pen zelden voor. Desondanks zijn in een schip, gevonden op kavel L 79 in Oostelijk-
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Tabel 1. IlJvelJtaris, opgemaakt 21 april 1796, valJ de persoolJlijke eigendommen van 
de te Bordeaux overleden schipper Klaas Pielers van der Weert val! het kofschip de 
Jan en Leendert. 

Inventaris van goederen behoorende en nagelaaten doorwijlen Schipper Klaas Pieters, zo als dezelve bij het openen 
van de kist en het pak (in p'resentie van drie opzigters en de ouders van Gemelde Schipper) zijn bevonden - te 
Makkum den 21 April 17962. 

Een kiste 
Een Paar zitvere Schoengespen 
Een paar dito Broekgespen 
Een zilveren Slo tie 

Een Regel zilvere knoopen van 20 stuks 
Ecn dito Horologie met zilver kett ing 
Een zilveren lepel 
Een paar Gouden knoopen 
Een gouden schuifie in de doek 
Drie Verekijkers 
een nuit travers 
twee leijen 

Ecn paar Schaatsen 
Een laade met naaijgoed 

kleding etc.: 
vier Bonte Baijties 
drie Gladde zwarte kamizoolcn 
Een witte zeildoeken broek 
Een paar Laarsen 
Een damasten Hembrok met zilvcre knoopen 
Een linnen baaijtie 
drie r.varte gladde broeken 

Een onderbroek 
Twee r.varte zergies Rokies 
Ecn overrok 
Ecn wil manetjes kamizool 

Een bont dito 
Een paar moukes 
zes troppen 
agt paaren kouzcn 
twee Hemtxlcn 
twee Zerve tten 
twee overhemtx:lcn 
zes zak en Halsdoeken 

drie Sloopen 
Twee kooijgordijnnen bonte 
twee dito Rabatten 
D rie kleerzakken 
Twee Testamenten 
Twee watergetij boekjes 
Eenige oude gedrukte boeken londer titels 
Een kas meI Stu urmans Gereedschappen 

TWee Hoeden 

Flevoland en vergaan rond 1800, vondsten gedaan, die vergelijkbaar zijn met de 
beide persoonlijke inventarissen. Het gaat om drie zilveren schoengespen en een 
zilveren horloge met horlogeketting. 

Juist in archeologische vondstcomplexen komen wel persoonlijke eigendommen 
voor. Zo vullen beide, de schriftelijke en de archeologische bron, elkaar aan en ko
men bij vergelijking de sterke en zwakke kanten van beide bronnen naar voren. 

Dit is één van de redenen om als archeoloog aa ndacht te besteden aan schriftelij ke 
scheepsinventarissen. Een voordeel van inventarissen op schrift is dat het aantal aan
wezige inventarissen kwantitatieve analyse van ee n grote hoeveelheid data mogelijk 
maakt. Op basis van schriftelijke inventarissen kan moge lijk een soort standaard in
ventaris worden opgesteld , een model per type schip va n zowel binnenschepen als 
zeegaande schepen . Tegen deze modellen kunnen de archeologische inventarissen 
worden afgezet. In het onderstaande zullen met name schriftelijke inventarissen aan 
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Tabel 2. Inventaris van de persoonlijke eigendommen van stuurman Hendrik Freerks 
Drent, overleden op 11 september 1834. Hij voer aan boord van de Jonge Alberdine. 
metend 29 last, en op weg vall Den Briel naar Sunderland om een lading steenkool te 
halen. Behalve schipper Harm Berends Mulder was er nog een kok aan boord (naar 
Van Koldam et al. 1979, 255). 

Eene zilveren horlogie 
drie roode hemden 
twee wollen broeken of onderbroeken 
twee nacht Jakkerts 
drie duffelse Jakkerts 
zes paar kousen 
ene onderbroek 
een linnen gemeen Jakkert 
twee petten of hoeden 
een zak voor kleederen 
een klein spiegel 
een scheennes 

een paar laarzen 
twee paar schoenen 
eene broek, Engelsch leer 
een lakensche broek 
een wambuis van laken 
eene lakensehe vast 
vijf zeekaarten 
eene kleine kist 
een zak gevuld met kaf voor slapen 
eene beddeken 
Hollandsch geld 'zeven gulden en 12 stuivers' 

bod komen en wel aan de hand van twee categorieën voorwerpen: bewapening en 
eet- en kookgerei (bord en bestek). 

Bewapening 

De bewapening kan informatie geven over de functie van een schip, de route die 
werd gevolgd en de op dat moment heersende politieke situatie. 

Zo komt op de inventarislijst van de pinas Juffrouw Catrina, verkocht in 1687, een 
categorie constapelsgoed voor (tabel 3)3, 

Pinasschepen waren in de 16e en J7e eeuw in gebruik als oorlogs- en koopvaar
dijschip. De niet erg zware bewapening van de Juffrouw Catrina doet vermoeden 
dat het niet zo zeer om een oorlogsschip dan wel om een bewapende koopvaarder 
gaat. 

In de I ge eeuw verdwijnt de functionele vermenging van koopvaardij en oorlogs
schepen. Enkele koopvaardijschepen zijn nog licht bewapend. In 1823 wordt het 
kofschip Pieter Junior verkocht, met op de inventarislijst, in de categorie stuur
mansgoed: 3 draaijbussen, 2 geweren met bajonetten'. Aan boord van het kofschip 
De Jonge Lukas van Makkum bevinden zich: I donderbus, 2 geweren en 2 pistolen'. 
Als laatste voorbeeld het schoonerschip Ceres, verkocht in 1882 en waar in de cate
gorie kajuitsgoed I doos revolverpatronen en I hagelhoorn voorkomen6. 

Een voorbeeld van functionele bewapening is de inventaris van een 'Jagtschip', 
verkocht in 1828 en in gebruik als 'wagtschip' op de post van 'In- en Uitklaring der 
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Tabel 3. Constapelsgoed aan boord van de pinas Juffrouw Catrina, verkocht in 1687. 

Ses ysere stucken geschut wegend samen 2772 pond 
Ses roopeerden dear bij behoorend 
Een bas met twee kamers 
Drie kruylhooms met 36 koegels 
Drie koperen lepels met verkensteerten 

Een vaetje met wat kruyt. Een bosvaetje. 
Twee snaphanen met een kromme houwer. 
Drie koevoeten. Een trechter met kruyt, 
maten en vorder ander Constapelsgoet. 

In- en Uitgaande Regten en Accijnsen,1 (tabel 4). Aan boord bevinden zich maar 
liefst zes stuks geschut, vier geweren, twintig sabels en 38 pistolen. Voor een schip 
dat in gebruik is door de douane lijkt de bewapening aan de zware kant. Mogelijk 
is de bewapening nog een erfenis van de politieke situatie: het continentale stelsel, 
gedurende welke periode smokkel hoogtij vierde. 

Bord en bestek aan boord 

Als tweede voorbeeld komen borden en bestek in scheepsinventarissen aan de orde. 
Mogelijk vormen deze voorwerpen een indicatie voor de samenstelling en omvang 
van bemanningen. In totaal zijn 35 inventarissen tussen 1669-1882 op de aanwezig
heid van bord en bestek bekeken. Het onderzoek berust op inventarissen die op dit 
moment ter beschikking staan en geeft dan ook geen representatief beeld van een 
bepaalde periode of een bepaald type schip. De conclusies die worden getrokken 
hebben een voorlopig karakter en zijn bedoeld als stimulans voor nader onderzoek. 
Van de 35 inventarissen zijn er 18 waar bestek en/of borden in worden genoemd. 

De gedekte tafel, met voor ieder een eigen mes, lepel, vork en bord, heeft eigen
lijk pas recentelijk zijn beslag gekregen. Eten met de handen was tot in de 17e eeuw 
gewoon in onze contreien, in verschillende streken zelfs tot in de 1ge eeuw (Forbes 
1969,67). Afbeeldingen van gedekte tafels laten zien dat in het eerste kwart van de 
l6e eeuw van het eetgerei het eerst platte borden (teljoren) en messen op tafel ver
schijnen. Er is dan nog niet voor iedereen die aanzit een eigen mes gedekt. De mes
sen die op tafel liggen behoren waarschijnlijk niet tot het eetgerei dat bij een gedek
te tafel hoort, maar tot de categorie persoonlijke bezittingen. De meeste mensen 
hadden een eigen mes bij zich. Afgebeeld zijn vaak de hogere klassen, die zich te
goed doen aan vlees en brood. Voor beide is een mes nodig. Het is waarschijnlijk om 
deze reden dat de lepel lijkt te ontbreken. Het instrument bij uitstek immers om 
~gewoon voedsel' zoals pap- en breigerechten en soepen mee te consumeren. Per 
streek zal de introductie van bestek en bord een eigen karakter vertonen. Een vroeg 
voorbeeld van een gedekte tafel met mes en lepel komt uit Zwitserland, waar we de 
familie Bodmer aan zien zitten . In de 17e eeuw raakt de gewoonte het eigen eetgerei 
aan de gordel bij zich te dragen wat uit de mode, althans bij de hogere klassen (For
bes 1969, 26). 
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Tabel 4. Bewapening van een Jagtschip, in gebruik als wachtschip, verkocht in 1828. 
In het totaal zijn zes stuks geschut, vier geweren, twintig sabels en 38 pistolen aan 
boord, 

40, Twaalf Geschut Talies met deszel[s blokken 
143. Een Vzeren drie jX)nder Seheeps-Kanon meI 

des1.clfs Rolpaard, Keg, Stelhout, Plal 
lood en Prop 

144. - Dito dito 
145. - Dito dito 
146 .• 

147 •• 

148. . 

149. Een 
ISO .. 

Dito dito 
Dito dito 

D ito dito 
Geweer met Ilajonnet 
Dito met dito 

151. - Dito mei dito 
152. - Dito met dito en Krasser 

153. Drie Sabels 
154. Twee Pistolen 
155. - Dito 
156 .• 

157. Vijr 
158. Een 

Dito met Krasser 
Patroontassen en twee Londstokken 
Kistje me i ongeveer 50 drie ponds 
Kanonkogels 

159. 
160. Vier 
161. 
162. 
163. 
164 . . 
165 .• 

Geweer-Kist met presenning 
Pistolen met twee Kogelgieters 
Dito mei twee dilo 
Dito met twee dito 
Dito met twee dito 
Dito met twee dito 
Dito met een KogeJgieter 

166. - Dilo meI een dito 
167, - Dito met een dito 
168. Twee Sabels mei scheden en koppels 
169. Dito me t dito 
170. 

171. 

172. 
173. 
174. 

175. Een 
176 .• 

Di to met dito 
Dito mei dito 
Dito met dito 
Dito met dito 
D ito met dito 
Dito met dito en een zonder schede 
Kavalarie Sabel met ijzeren schede en 
Koppel 

Van het bestek is de vork een echte laatkomer. In het midden van de 18e eeuw 
raakt de vork als onderdeel van het bestek bij de gegoede standen ingeburgerd in 
Nederland (Baart, 1983,76; Forbes 1969,70). Waarschijnlijk valt de introductie van 
de vork samen met de opkomst van het bestek, de opkomst van de gedekte tafel. 

Hoe ziet de introductie van bord en bestek aan boord er uit? In figuur I is het 
voorkomen van eetgerei in de onderzochte inventarissen aangegeven. De inventaris
sen waarin geen borden en bestek voorkomen lijken over de gehele linie incompleet. 
Mogelijk was er dus wel eetgerei aan boord . Deze schepen zijn niet in het overzicht 
opgenomen. 

In de inventaris van een fluitschip uit 1670 worden 'eenige lepels van tin'S ge
noemd. Omdat er geen aantallen worden genoemd komt deze inventaris verder niet 
ter sprake. In ieder geval komen tinnen lepels dus voor van af 1670. Omdat geen 
oudere inventarissen zijn bekeken, geeft dit jaartal niet het vroegste voorkomen van 
de tinnen lepel aan. Na het eerste kwart van de 1ge eeuw worden tinnen lepels ver
vangen door ijzeren lepels. Houten lepels komen voor in een tweetal inventarissen 
van een kaagschip, verkocht in 17079 , en een krayerschip in 1708 10• Of het hier eet
gerei dan wel keukengereedschap pen (bijvoorbeeld pollepels) betreft is niet duide
lijk. Volgens Klijn (1987, 22) kwamen houten eetlepels nog tot ca. 1920 voo r op het 
platteland van Vlaanderen. 
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Borden van tin worden voor het eerst genoemd in de inventaris van een fregat
schip in 171011. Rond 1810 komen borden van tin en aardewerk samen in inventaris
sen voor, terwijl vanaf het eerste kwart van de 1ge eeuw borden van wit (engels) 
aardewerk worden genoemd. 

Opvallend is het vroege tijdstip waarop de eerste vorken voorkomen, namelijk in 
1710 in de al genoemde inventaris van het fregatschip. Waarschijnlijk hangt de af
wijkende inventaris - 22(!) tinnen borden en het vroege voorkomen van vorken - sa
men met de functie van het schip. Gezien de zware bewapening met 28 ijzeren gote
lingen en het type hebben we te maken met een oorlogsschip. Mogelijk hangt het 
vroege voorkomen van vorken samen met de aanwezigheid van officieren aan boord. 

De oudste inventaris waar messen in voorkomen dateert uit 1759 en betreft de 
verkoop van een katschip12. Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd dat 
messen pas zo laat aan boord verschijnen, terwijl het mes op het land tot het oudste 
bestek behoord. Een onderscheid naar functie van het mes kan hier uitkomst bieden. 
Ten eerste kan een mes behoren tot de categorie persoonlijk eigendom. Dit type mes 
is multifunctioneel: tegelijk eetgerei, gereedschap en wapen. Het (vroegere) matro
zenmes en het huidige zakmes zijn voorbeelden. Ten tweede is er het tafelmes uit
sluitend en alleen bedoeld als eetgerei. Persoonlijke eigendommen ontbreken in de 
schriftelijke inventarissen, zodat het mes als persoonlijke bezitting zich aan ons 
blikveld onttrekt, wanneer dat gebaseerd is op schriftelijke inventarissen. De messen 
zoals die in de inventarissen staan vermeld, behoren dan ook tot het eetgerei. Tot 
ongeveer het midden van de 18e eeuw werd aan boord blijkbaar met het eigen (ma
trozen)mes gegeten. Het kan ook zijn dat alleen spijzen werden genuttigd waarbij 
geen mes nodig is. Dit blijkt zeer duidelijk wanneer we enkele archeologische 
scheepsinventarissen bekijken (fig. 2). Messen komen daar al voor in de oudste (c. 
1575) van de inventarissen. In deze inventaris van een waterschip komen zelfs zes 
messen voor. Mogelijk bestaat er een samenhang met de functie van het schip, dat 
dienst deed als vissersschip. De meSsen zouden dan gebruikt zijn om vis te ver
werken. Behalve dan in het geval van het waterschip behoren deze vroege messen 

MESSEN 

VORKEN 

BORDE N TIN 

AAR DEWERK 

)1 1 IJ 1 , 

1-------..... � ~,~----.. , ... II--!,+-, ---+---+1 ..... , - ---

J1 1 lil 

1>+1-+11-1 ---+---~I - --

LEPELS TI N 1-1 --f-+--i1f+1---+----H1I-+1-----1f+1+1--j 

1650 

IJZER 

HOUT 11 

1700 17 50 

1-----+----+1 -il ---

1800 1850 1900 

Fig. 1. Introductie bord en bestek aan boord volgens schrilte/ijke inventarissen tussen 
1669-1882. 



48 AF.L. van Holk 

waarschijnlijk tot de persoonlijke bezittingen. 
Overigens is het in het algemeen zo dat de middeleeuwse multifunctionaliteit van 

kook- en eetgerei langzaam plaats maakt voor een meer gespecialiseerd assortiment 
aan eet- en keukenmaterialen. Men eet bijvoorbeeld niet meer uit dezelfde pot waar 
in word t gekookt. 

Tussen de archeologische en schriftelijke inventarissen bestaat ongeveer ander
halve eeuw verschil in de introductie van vorken: 1870 archeologisch versus 1710 
schriftelijk. Dit verschil kan samenhangen met het feit dat de archeologische inven
tarissen binnenschepen van geringe afmetingen, terwijl de schriftelijke inventarissen 
ook zeegaande schepen betreffen. De vork is in het milieu van de binnenvaart moge
lijk pas veel later gemeengoed geworden. 

Ten aanzien van de lepels geven de archeologische en schriftelijke inventarissen 
nagenoeg hetzelfde beeld te zien. De vervanging van tin door ijzer vindt bij de ar
cheologische inventarissen niet plaats. De houten lepels in de archeologische inventa
rissen aangetroffen na 1850 betreffen waarschijnlijk lepels die tot de categorie kom
buisgoed moeten worden gerekend. 

De houten lepel behoorde tot het standaard bestek van de gewone mensen. Aan 
boord van schepen zouden dan ook meer en regelmatiger houten lepels moeten voor
komen. In dit verband is een commentaar van overlieden van het tinnegietersgilde 
van de stad Amsterdam gericht aan de burgemeesters van die plaats van belang. In 
1751 werden nieuwe eisen opgesteld betreffende de samenstelling van het onder 
andere voor lepels gebruikte tin. De tinnegieters beweren niet aan de nieuwe eisen 
te kunnen voldoen omdat ze zo veel lepels zouden verkopen voor het gebruik op 
schepen die de Amsterdamse haven aandoen. De overlieden stellen dat het door 
enkele tinnegieters ingenomen standpunt geen steek houdt (Klijn 1987,22): "Om me 
niet te gewagen van de meenigvuldigheijd der scheepen waar aan de Tinnegieters 
voornoemd zoo als zij voorgeven de nodige leverancien doen zouden, het welk parti
culier daarom dies te belaggelijker moet voorkomen , als het gebruijk van een tinne 
leepel voor een reede matroos een ongewoon, en niet temin voor de rederij een alle-

V.:l!tK!:N TlN 

IJZER 

ME SSEN IJZERI Hour >-' _ _ -+ ______ +-...... __ +-_________ ...... __ -<1 __ 

UZER I BEE ,. 

LEPELS KoPER 

"" 1 1 

1550 1600 1650 1700 17 50 1800 1850 1900 

Fig. 2. Introductie bestek aan boord volgens archeologische inventarissen tussen 1575-
1888. 
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Tabel 5. Beslek (I = lin, h = houl, lol = lolaal) en borden (I = lin, a = aardewerk,lol 
= lalaal) volgeIts scheepsiltvenlarissen lussen 1687- 1882. 

Jaar Type 

1687 Pinasschip 

1698 Smakschip 
1707 Kaagschip 
1710 Fregatschip 
1736 Waterschip 
1759 Katschip 

1760 3 m.-Hoekerschip 
1760 Fregatschip 
1760 Hekbootschip 
1807 Kaagschip 
1810 Kofschip 
1811 Tjalkschip 
1811 Kofschip 
1823 Kofschip 
1825 Kofschip 

1853 Kofschip 

1875 Schoonerbrikschip 

1882 Schoonerschip 

Lengte 
(in voet) 

% 

60 
62 

114 
72 

130 

94 
100 
110 

? 
109 
68 
60 

± lOO 
±100 

±70 

±90 

? 

3 

3 
V. 3 
V, 5 

2 
9 
8 
6 

V. 7 
V, 12 

4 
V. 16 

2 
? 
6 
? 

? 

? 

? 

zins kostbaar instrument zijn zoude". 

Lepel 
h tot 

Mes Vork Bord 
a tot 

4 (3) 
(I) 

3 
3 6 

5 5 22 
2 

10 27 2 4 ? ? 4 

6 4 4 
7 2 2 

12 6 10 13 13 
3 7 5 ? ? 7 

16 3 9 9 3 12 
2 4 

? 6 6 6 3 3 6 
6 4 6 12 12 

3 13 6 6 10 14 (10) 
(4) 

? 12 (6) 6 ? ? 13 (8) 
(6) (5) 

? 12 6 6 ? ? 16 (8) 
(8) 

? 10 (9) 4 7 ? ? 8 
(1) 

Dit citaat wijst er op dat aan boord van schepen nauwelijks tinnen lepels voor
komen in het midden van de IBe eeuw. Uit de archeologische en schriftelijke inven
tarissen blijkt echter dat de tinnen lepel op dat moment wel degelijk gemeengoed 
was aan boord. 

Borden zijn buiten beschouwing gelaten bij de archeologische inventarissen, om
dat toesc hrij ving tot de groep borden of schotels een nadere bestudering van het 
materiaal noodzakelijk zou maken. 

De introductie van bord en bestek vindt gefaseerd plaats. Dat dit introductie-pro
ces niet overal even vlot verloopt blijkt uit een citaat uit 1733: "Als vreemde ge
woo ntes bedoel ik hier de invoering des gebruiks van elk uit een bijzonder glas te 
drinken; met een lepel, die den mond geraakt heeft, nooit in een schotel te tasten , 
en de spijze met een vork aan te gri jpen .. .. Wanneer men met eerlijke en reine luiden 
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Tabel 6. Indeling opvarenden naar jUllc/ie ( aallgepas/ naar van Royen ( 1987 J en van 
Beylen (1985 J. 

Officieren 

Onderofficier 

Scheepsvolk 

Functie 

schipper 
(oppcr)stuurman 

(ondcr)stuurman 
hoogbootsman 
oppcrtimmerman 

kok 

bootsgezel 
jongen 

eet, vind ik in het gebruik der vingeren, en van hetzelfde glas, de geringste reden 
van afkeer niet. Wat belet handen, die behoorlijk gereinigt zijn, zo zuiver te wezen 
als een geschuurde of wel gewassen vork" (Forbes 1969, 70). 

Uit de vergelijking van archeologische en schriftelijke inventarissen blijkt duide
lijk het belang van de functie - een deel van de context - die een voorwerp heeft. 
Is een mes persoonlijk eigendom dan wel een tafelmes en daarmee onderdeel van het 
bestek? 

Samenstelling van de bemanning 

Ondanks het feit dat het aantal bestudeerde inventarissen gering is wil ik toch een 
poging wagen om aantaIJen voorwerpen te vertalen naar omvang en samenstelling 
van de bemanning. In tabel 5 zijn die inventarissen weergegeven waar borden en be
stek in voorkomen13

. 

De tabel behoeft enige toelichting. Van de vier lepels aan boord van de pinas zijn 
er drie van tin en één van koper. De koperen lepel wordt samen met een schuim
spaan genoemd en zal d us wel tot het koksgoed behoren. Aan boord van het katschip 
behoren van de in totaal 17 tinnen lepels negen tot het koksgoed en 8 tot het kajuits
goed, liggend in 'een houte Laetje' . De tien houten lepels behoren tot het koksgoed. 
De drie houten lepels aan boord van het kofschop uit 1825 behoren tot het koksgoed 
en 10 lepels tot het kajuitsgoed. Van de borden behoren er 10 tot het kajuitsgoed en 
4 tot het koksgoed. Het kofschip, verkocht in 1853, is uitgerust met 6 grote en 6 
kleine lepels. Van de dertien borden horen er vijf thuis in de categorie koksgoed en 
8 diepe borden in de categorie kajuitsgoed. In de inventaris ven het schoonerbrik-
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Tabel 7. Beslek (I = lin, h = houl, lOl = lataal) en borden (I = lin, a = aardewerk, lol 
= 101001) volgelIs scheepsinvenlarissen van schepen < 100 voel lussen 1687- 1875. 

Jaar Type 

1687 Pinasschip 

1698 Smakschip 
1707 Kaagschip 
1736 Watenchip 
1760 3 m.·Hoekcrschip 
1807 Kaagschip 
1811 Tjalkschip 
1811 Korschip 
1853 Korschip 

1875 Schooncrbrikschip 

Lengte 
(in voet) 

96 

60 
62 
72 
94 

? 
68 
60 

±70 

±90 

Lepel 
h tot 

3 4 (3) 
(1) 

3 3 
y, 3 3 6 

2 2 
6 6 
4 3 7 
2 2 
? ? 6 
? ? 12 (6) 

(6) 
? ? 12 

Mes Vork Bord 
a tot 

4 4 
5 ? ? 7 
4 

6 6 3 3 6 
6 ? ? 13 (8) 

(5) 
6 6 ? ? 16 (8) 

(8) 

schip, verkocht in 1875, worden 16 diepe en vlakke borden genoemd, mogelijk zijn 
er dus van elk 8 aanwezig. De lepels aan boord van het schoonerschip verkocht in 
1882, zijn onder te verdelen in 9 grote en 1 kleine. Aantallen objecten zijn niet zon
der meer te vertalen naar aantal opvarenden. Er moet rekening worden gehouden 
met materiaalsoort en de categorie waartoe een voorwerp behoord. 

Valt er op basis van de inventarissen iets te zeggen over de samenstelling van de 
bemanning? Tot in het eerste kwart van de 1ge eeuw blijkt er een discrepantie te 
bestaan tussen het aantal messen en het overige bestek en het aantal borden. De mes
sen die in de inventarissen worden genoemd zijn tafelmessen. Soms worden ze ook 
daadwerkelijk als zodanig omschreven. Wanneer we er van uit gaan dat er niet door 
meerdere personen van één mes gebruik werd gemaakt dan betekent dit dat het ge
bruik van een tafelmes slechts aan een klein deel van de bemanning was voorbe
houden. Mogelijk dat alleen voor de officieren tafel werd gedekt met een mes. De 
rest van de bemanning zou dan van een eigen mes gebruik maken. Het aantal messen 
aan boord is dan een reflectie van de hiërarchische structuur aan boord. Het gebruik 
van een tafelmes zal zijn voorbehouden aan de kleine elitegroep van officieren aan 
boord (tabel 5 en 6). Daarmee heeft het tafelmes een symbolische of teken functie, 
namelijk het aanduiden van status en macht. Van af het eerste kwart van de 1ge 
eeuw kan een zekere nivellering zijn opgetreden in het gebruik van het tafelmes. 
Tafelmessen die voorkomen in schriftelijke inventarissen tot ca. 1825 zijn daarom 
ongeschikt voor schattingen van het totaal aantal opvarenden. Messen in opgegraven 
inventarissen zouden als persoonlijke bezitting daarentegen wel een indicatie kunnen 
geven van het totaal aantal opvarenden. 
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Tabel 8. Bestek (t = tin. h = hout . lOt = totaal) en borden (t = tin . a = aardewerk. tot 
= totaal) volgens scheepsinventarissen van schepen> JOO voel lussen 1710-1882. 

Jaar Type 

1710 Fregatschip 
1759 Katschip 

1760 Fregatschip 
1760 Hekbootschip 
1810 Kofschip 
1823 Kofschip 
1825 Kofschip 

1882 Schoonerschip 

Lengte 
(in voet) 

114 
130 

100 
110 
109 

±100 
±100 

? 

'I, 

V. 
V, 

V. 

Lepel 
h tot 

5 5 
9 10 27 
8 
7 7 

12 12 
16 16 
6 6 
? 3 13 

? ? 10 (9) 
(1) 

Mes Vork Bord 
a tot 

5 22 
2 4 ? ? 4 

2 2 
6 lO 13 13 
3 9 9 3 12 
4 6 12 12 
6 6 10 14 (10) 

(4) 
4 7 ? ? 8 

Rangschikken we de gegevens naar scheepslengte, dan blijkt dat aan boord van 
schepen <100 voet tafelmessen tot 1811 helemaal niet voorkomen (tabel 7). Aan 
boord van kleinere schepen blijft het persoonlijke mes langer in gebruik als tafel
mes. Dit zegt waarschijnlijk meer over het verschil in status tussen schippers van 
grote en kleine schepen dan over statusverschillen aan boord van kleine schepen. 
Met andere woorden we mogen hier uit niet concluderen dat de afstand tussen de 
rangen aan boord van kleine schepen minder groot is. 

Valt er aan de hand van het eetgerei iets te zeggen over de omvang van de beman
ning? In de inventarissen van de schepen <100 voet tot 1736 komen alleen lepels 
voor (tabel 8). Ten aanzien lepels geldt ook dat lange tijd iedereen aan tafel zijn 
eigen lepel meebracht. Zo lijken drie lepels aan boord van het pinasschip weinig, 
drie lepels aan boord van het smakschip daarentegen normaal, er van uitgaande dat 
het aantal lepels overeenkomt met het aantal bemanningsleden. Het kaagschip uit 
1707 krijgt dan 3-6 opvarenden, het waterschip 2. Dat laatste is zeer aannemelijk. 
LeComte (1831, 4 I) schrijft over de bemanning van het waterschip, als sleepschip: 
" ... hetwelk bevarens altijd met twee man was geschied .... ". Het 3 mast-hoekerschip 
krijgt 6, het kaagschip uit 1807 4-7, en het tjalkschip 2 opvarenden. Het kofschip 
uit 181 I met 6 lepels, vorken, messen en borden wijst duidelijk in de richting van 
6 opvarenden. De onderverdeling van lepels in grote en kleine en borden in twee 
verschillende categorieën, levert voor het kofschip uit 1853 ook 6 opvarenden op . 
Op een zelfde schatting komen we voor het schoonerbrikschip, als wordt aangeno
men dat de 12 lepels bestaan uit 6 grote en 6 kleine. 

Aan boord van de schepen >100 voet zijn over de gehele linie meer lepels aan
wezig. Op zichzelf al een aanwijzing dat er een positieve correlatie bestaat tussen het 
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Tabel 9. Aantal opvarenden naar scheepstype (n = aantal schepen) volgens scheeps 
verklaringen (1700-1710) . Berekend naar Van Royen (1987: bijlage 9). 

Aantal opvarenden 

2 3 4 

Fregat 
Buis 
Galjoot 
Hoeker 
Fluit 
Boeier 
Smak 3 4 6 
Kor 2 I 
Tjalk 9 

5 6 7 8 9 

I 3 

I 
2 

10 gemiddeld 

7 
7 

6,8 
6,5 
6 
5 

3,8 
2,7 
2,1 

n 

2 

4 
2 
I 
I 

16 
3 

JO 

aantal lepels en het aantal opvarenden. Aan boord van het fregatschip uit 1710 zijn 
evenveel lepels als vorken. Het aantal van vijf doet vermoeden dat het gebruik van 
vork en lepel een genoegen was dat alleen de (onder)officieren konden smaken. 
Evenals overigens aan boord van het fregatschip verkocht in 1760. Daar wijst de 
verdeling 7 lepels tegen 2 messen en vorken mogelijk op een verdere onderverdeling 
in rangen. Hoe de verdeling in 8 lepels kajuitsgoed en 9 lepels koks goed van het kat
schip moet worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. We komen niet verder dan een 
schatting van 8-17 opvarenden. Aan boord van het hekbootschip, met 12 lepels, 10 
vorken en 13 borden kan het aantal opvarenden rond de 12 hebben gelegen. Het be
stek en de borden van het kofschip uit 1810 leveren niet zo een consistent beeld op. 
Als de drie messen en drie borden van aardewerk voor de officieren zijn, blijven er 
voor de rest van de bemanning 9 tinnen borden, 13 lepels, 6 vorken en geen messen 
over. Het totaal aantal opvarenden zal tussen de 9 en de 16 hebben gelegen. Het kof
schip uit 1823 lijkt 6 bemanningsledÉm op te leveren, wanneer de 12 borden bestaan 
uit 6 diepe en 6 vlakke. De 10 lepels en JO borden van aardewerk van het kofschip 
uit 1825 mogen we misschien opvatten als 2 x 5 respectievelijk groot/klein en diep/ 
vlak. Dat levert dan minimaal 5 opvarenden op. Het schoonerschip met 9 lepels, 7 
vorken en 8 borden zou 7-9 opvarenden kunnen hebben. 

Vergelijken we deze gegevens met een onderzoek van van Royen (1987) naar op
varenden op de koopvaardij tussen 1700- 1710 dan blijken de geschatte aantallen op
varenden , ondanks verschillende tijdsdimensies, niet ver uitéén te lopen (tabel 9). 

Alleen het kleine kofscheepje van 60 voet is met 6 opvarenden ruim bemand ver
geleken met de 2,7 volgens de scheepsverklaringen. De smak komt met een schatting 
van drie opvarenden goed overeen met de 16 smakken uit de scheepsverklaringen 
met gemiddeld 3,8 opvarenden. De tjalk met een schatting van twee opvarenden ligt 
ook dicht bij het gemiddelde van 2, I opvarenden van 10 tjalken volgens de scheeps-
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verklaringen. De hoeker met een schatting van 6 opvarenden volgens de inventaris 
wijkt ook niet veel af van de gemiddeld 6,5 opvarenden van twee hoekers volgens 
de scheepsverklaringen. 

Al met al lijken er mogelijkheden te bestaan om uitspraken te doen over omvang 
en samenstelling van de bemanning op basis van de materiële cultuur aan boord vol
gens scheepsinventarissen. Van een directe relatie tussen de materiële wereld en 
menselijk gedrag is geen sprake. Via telkens veranderende filters staan materiële 
cultuur en menselijk gedrag met elkaar in verbinding. Zo zal de elite aan boord eer
der van een gedekte tafel hebben gegeten dan de rest van de bemanning. De 
scheepsinventarissen lijken er op te wijzen dat in de loop van de tijd een verschui
ving optreedt in dit patroon. 

Verder is het van belang voorwerpen in hun context te bezien. Wat is de functie 
van een voorwerp? Tot welke categorie behoort het? Treedt er een verandering op 
in functie? We hebben dit gezien bij het onderscheid tussen het multifunctionele 
mes als persoonlijk eigendom en het tafelmes. Ook de functie van een schip kan van 
invloed zijn op de interpretatie van materiële cultuur. Een waterschip met aan boord 
zes messen wijst eerder op de functie van het mes als gereedschap voor het schoon
maken van vis dan op een tafelmes of persoonlijke bezitting. 

Archeologische inventarissen zijn in dit verhaal nauwelijks ter sprake gekomen. 
De grote hoeveelheid aan contextuele informatie van inventarissen in het bodem
archief maakt de interpretatie van die inventarissen tot een onderzoek op zich. Dat 
schriftelijke inventarissen hierbij een rol kunnen spelen heb ik duidelijk proberen 
te maken. 

Summary 

[nventories of shipwrecks found in the farmer seabed of the Zuiderzee have evoked 
questions about the social structure and organization of the crews on board. This 
paper is concerned with the role of wriuen ship-inventories in helping to answer these 
questions. By their sheer quantity, wriuen ship-inventories may give a unique oppor
tunity to develop standard inventories for different ship types. The standard inven
tories could function as a reference for the archaeological inventories. On the basis 
of tableware (plates and cutlery) it is shown that such data may shed light on crew 
size and crew composition. Forks and knives especially may funetion in eertain cir
cumstances to indicate status. These pieces of cutlery may point to an elite, in this 
case the officers, on board. 

Noten 

1. GAARA, inv.nr. 2141 (met dank aan R. Reinders). 
2. RAF, bedrijfsarchief Fa. M.H. Kingma te Makkum, inv.nr. 796. 
3. A WGORA Hoorn, inv.nr. 4620, veilboek van schepen. 
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4. RAF, bedrijfsarchief Fa. M.H. Kingma, inv.nr. 1689. 
5. RAF, bedrijfsarchief Fa. M.H. Kingma, inv.nr. 809. 
6. RAGNA, standplaats 38, inv.nr. 195. 
7. RAF, bedrijfsarchief Fa. M.H. Kingma, inv.nr. 1689. 
8. AWGORAH, inv.nr. 4619, veilboek van schepen (van der Doe, 1985: bijlage 21). 
9. GAARA, inv.nr. 5061. 

10. GAARA, inv.nr. 5061. 
11. GAARA, inv.nr. 5061. 
12. AWGORAH, inv.nr. 4622, veilboek van schepen (van der Doe, 1985). 
13. De inventarissen zijn afkomstig uit de volgende bronnen: AWGORAH, inv.nr. 

4620 en 4622 veil boek van schepen (Van der Doe 1985, bijlage 21). GAARA, 
inv.nr. 5061 en 2141. GAA, inv.nr. 5071, scheepsverkopingen door makelaars 
(o.a. in: Van der Doe 1985, bijlage 23). GAA, inv.nr. 5072, desolate boedels. 

RAF, bedrijfsarchief van de firma M.H. Kingma, inv.nr. 809 en 1689. RAGNA , 
standplaats 38. Loomeijer, 1986: p. 51 
GAARA = Gemeentearchief Amsterdam, rechterlijk archief; 
GAA = Gemeentearchief Amsterdam; 
RAF = Rijksarchief Friesland; 
A WGORA = Archiefdienst Westfriese gemeenten, rechterlijk archief; 
RAGNA = Rijksarchief Groningen, notarieel archief. 
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A comparison between finds from an 18th century British warship and 
an inventory of her ordnance stores 

ANGUS KON STAM 

In troduction 

In March 1988, a callectian of artefacts from the wreek of HMS Invincible was put 
up far auctian at Chris ties in Landon. This caused quite a furore in the archaea
lagical warld and prompted a fairly widely publicised debate over the sale of arte
facts. 

The Rayal Armauries at the Tawer of Landan is the British natianal museum of 
arms and armaur, and althaugh disagreeing with the dispersal of a callectian, it was 
feared th at na body of related material wauld be retained far future study if a 
representative sample of artefacts was not acquired. 

My intention is to describe the artefacts acquired and show how they relate to an 
inventory of gunner's stores from the ship. A study of both inventories and artefacts 
cambined can help us increase our kno wied ge of eighteenth century warships, and 
enable us to place the recovered artefacts in their proper contex!. 

Invincib1e 

The warship Invincible was launched in 1744 in France as a 74 gun ship-of-the-iine. 
Af ter only three years in French service, she was cap tu red at the Battle of Cape Fi
nisterre by a British fleet under Admiral Anson. She subsequently formed the basis 
far the design for all subsequent British 74 gun ships-of-the-line, a type that was 
to form the backbone of the Royal Navy during the Napoleonic Wars (fig. I). 

On being accepted into service, her armament was changed, and some of her 
French guns we re removed. She now carried 32 pdrs. on her lower deck, 24 pdrs. on 
her upper deck and 9 pdrs. on her quarterdeck and forecastle. She was rated as a 
third rate, but was larger than all other English ships of that group, even thase of 
80 guns. She carried a crew of 700 men. 

In 1758, she was to form part of a fleet being formed for operations against the 
French in Canada. On 18 February she sailed from Portsmouth, only to run aground 
on a sandbank. Guns and stores were removed in an attempt ta lighten the ship, but 
on 20th February the weather deteriarated. Early in the morning of 22nd, she was 
forced vio1ently over anta her port side, shattering many of her timbers. By dawn 
it was realised that the ship was last,and the remainder of the crew were taken aff. 
No lives we re lost, and the afficers were acquitted of all blame for the loss of the 
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ship. 
The wreck was discovered in 1970 wh en a fishing boat snagged its nets on ships 

timbers. The site was designated a protected one, and was entrusted to an amateur 
group, who received professional help, particularly in the conservation of artefacts. 
This group became lnvincible Conservalion Ltd, who, in 1988 took the unpreceden
ted step of selling artefacts from a protected site in order to raise money for further 
work. Although this split up the collection, at least two museums including the 
Royal Armouries managed to attend the auction and keep a representative sample 
of artefacts together. 

The artefacts 

These artefacts acquired by the Royal Armouries fall into three main categories. The 
first is an assortment of tools designed for training the guns, sueh as gun tackle 
blocks and a handspike. The next group is concerned with the protection of the guns 
from the elements, such as tam pions and lead vent covers. The final group consists 
of a collection of stores equipment, such as spare gun carriage stool beds, a powder 

• 

• [ , 

.' . 
Fig. l. HMS lllvillcible, c. 1750 (N.M.M. ). 
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Fig. 2. A selection of gun tackle b/ocks for 32 pdr., 24 pdr. and 9 pdr. guns (Royal 
Armouries, XIX.513-516). 

barrel hammer, and then spare gunnery equipment; a rammer head and toois. 
These artefacts are important in that the majority of them were recovered from 

the same location, the Invincible's gunner's store on the orlop deck. 
During the excavation, a trench was dug across the site in order to prove the cohe

rence of the huil. This indicated that the wreck was Iying on its starboard side at an 
angle of 45%, and proved that the preservation of that section of the huil was very 
good. This trench crossed the starboard huil, the main deck and the orlop deck, 
where these objects were found . These artefacts were all excavated in the 1983-84 
seasons. 

Tt was considered useful to describe these artefacts, and compare them to a suit
able inventory. Fortunately, a list of the ordnance stores carried by the Invincible 
exists, cam pi led in 1746 (RUSlj 6). This was different from the ordnance stores laid 
down to be carried by English 74 gun ships, probably because a large proportion of 
French stores and equipment would have been retained in service. The revised in
ventory was identical to that of two other French prizes, the Monarch and the Ter
rible. As the established list of ordnance stores to be carried did not change in the 
period befare the loss of Invincible, it can be assumed that her inventory of ordnance 
stores also remained the same. 

The gunner's store, like those in the majority of subsequent 74 gun warships , was 
situated on the orlop deck, forward, by the foremas!. This was usually adjacent to 
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the boatswain's store, the carpenter's store and the saillocker. According to Lavery 
(1987), th is store was fitted with racks and drawers containing ropes and blocks for 
the guns, truck carriage fittings and armourers' stores. Let us consider each group 
of artefacts from this context in turn. 

Equipment to train the guns 

The inventory lists that the store should carry 10 inch (25 cm) single and double gun 
tackle blocks, listed in pairs, 8 inch (20 cm) single and double blocks, and 6t inch 
(J 7.5 cm) single blocks, around seven pairs of each type (fig. 2). These would be 
used for the 32 pdr., 24 pdr., and 9 pdr. guns. A number of these blocks were re
covered from Trench A, and the museum now holds examples of bath the single and 
double 10 inch blocks, an 8 inch single block and a 6t inch one. All the blocks have 
elm shells, while the sheaves and pins are of lignum vitae. The 10 inch blocks were 
marked with a government braad arrow. All the blocks recovered showed na sign of 
wear, which again indicates that they were items from the gunner's store. The in
ventory lists hand crow levers (or handspikes) of 5 feet and 6 feet respectively (150-
180 cm). A 6 foot long handspike was recovered, slightly eroded at the upper end 
of the handle. The wood used was ash. The practicalities of ma ving guns and quo ins 
indicate that you needed two handspikes per gun, but from the in ven tory, only 
enough for th ree for every two guns we re carried. This shortage may indicate same 
farm of placement on the gundecks with two handspikes by every third gun. 

Gun protection 

Two lead sheets were recovered, and are now in our collection (fig. 3). They were 
bath about 5t inches by 4t inches (13 .7 x 11.25 cm), and about 3 mm thick. They 

Fig. 3. Lead vent 
covers, pierced 10 
allow {he use of 
reslraining cords 
(Royal Armouries, 
X I X.508-9 J. 

• 
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Fig. 4. Wooden lam
pions for 24 pdr. 
guns ( Royal Armou
ries . XIX.5lJ-5J2 ). 

are bath pierced with four holes, one in each corner. These are lead aprons or vent 
covers, listed in the inventory as breechings. These were designed to cover the vent 
of a gun, to keep the vent dry. Three sizes are Iisted in the inventory; the ones des
cribed being associated for use with the 24 pdr. guns. Ancther device designed to 
protect the guns from the elements .were tampions, wooden stoppers which we re 
stuck into the muzzles of the guns (fig. 4). Several were recovered from the exca
vated area, and the two in our collection are 5 2/3 inches in diameter, indicating that 
they fitted the 24 pdr. guns, the medium armament of the ship. Bath tampions were 
made from elm. The inventory lists about three spare tam pions for each gun, which 
indicates they expected to lose quite a few, and several must have been kept in store. 
Indeed, a number of tam pions were found joined tag ether in sixes , needing to be 
sawn apart befare use. This farm of long term storage may explain the large number 
recorded on the inventory. 

Fig. 5. Wooden rammer head for a 24 
pdr. gun (Royal Armouries. XIX.5lO). 
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Miscellaneous OrdDaDce stores 

The next category is a miscellanea us se]ection of gunner's stores and armourer's 
tooIs. 

A substantial number of rammer heads were recovered, and the gun ne r's store was 
meant to hold 14 spare rammers for the heavier calibre guns, and eight for the 9 
pdrs. The inventory also Iists a similar Quantity of spare heads without staves, which 
could be used for sponges or rammers (fig. 5). 

Rammer heads without hafts were recovered for all three calibres of guns (32 pdr., 
24 pdr., 9 pdr.), which were either the headless on es listed in the inventory or else 
the hafts have eroded away, leaving only the hardwood heads. The Royal Armouries 
collection includes a 24 pdr. ram mer head, which shows na indication of ever having 
been attached to a haft. It bears the government braad arrow mark as weil as a 
number, '24', on the end of the cylinder shaped head. The diameter of 5t inches (14 
cm) fits that of a 24 pdr. gun. 

The ordnance inventory records that the Invincible carried spare beds for her gun 
carriages, four each for the 32 pdr. and 24 pdr. carriages and two for the 9 pdr. ones 
(fig. 6). 

In Smith (1779), this bed (or stool-bed) is described as being "a piece of wood on 
which the breech of a gun rests upon a truck carriage, with another piece fixed upon 
it at the hind end, th at rests upon the body of the hind axle-tree; and the fore part 
is supported by an iron bolt". 

The one of these recovered, which is now in the collection of the Royal Armour
ies, was for a 9 pdr. gun, and is marked '9 P'. Constructed in two parts from elm, 
the bed fits the description given by Smith. The lower plank has a cut-out which fits 
the breech-carrying upper section, held together with a bolt. Bath parts are incised 
with the number 'XIII' in Roman numerals. If th is bed did come from the gunner's 
store, it would correspond to one of the two recorded on the inventory. 

\ 

Fig. 6. Gun carriage slooi bed. NOle mark indicaling '9 p', alld lhe carriage number 
ill Roman numerals (Royal Armouries, XIX.50? A). 
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Fig. 7. Wooden object , 
probably an armourers' 
bradie (Royal Armou-
ries, XIX.521 J. 

Two gunner's tools we re recovered from the gunner's store area. Identification at 
one of these artefacts proved relatively straight forward. The inventory records the 
armourer as being issued with two small hammers. The one recovered was bronze. 
This would have been used in conjunction with a brass 'setter' (a coopers tooI) when 
working with the hoops on a powdet barrel. The hammer is 14 cm long, with a rec
tangular striking face and an adze-shaped rear. It retains traces of its wood en 
handle. 

The other armourer's taal is more puzzling. It was originally described as a vent
pricker, but these prickers (or 'priming-irons') were simply iron rods with a curved 
wire handle (fig. 7). The object recovered was aak, 3 inches long with a drilled 
'spout' end, and with a 'thistle-shaped' head. After examination of the inventory, 
the most likely area of identification comes from the list of armourer's tooIs. The 
'spout' end shows indications of dark residue, which could have been iron. A tenta
tive identification based on the inventory is that the object is the upper part of a 
'bradIe or auger' . The final group of artefacts bought by the Royal Armouries are 
two leather buckets, which are not recorded on the inventory, being normal ship 
stores. These were kept byeach gun, with spare buckets held in store. 

Made from leather hide about 5 mm thick, they are about 8 inches (20 cm) in dia
meter and 10 inches (25 cm) high, with a leather handle. Bath the buckets are 
marked with a government braad arrow. The inside ofboth buckets was coated with 
tar to make them watertight. The principal use for these buckets was for fire
fighting. 

Summary 

When the Royal Armouries bought a selection of artefacts from the Invincib/e sale 
at Christies, the aim was to retain a representative sample of ordnance artefacts from 
acollection that was being split up. The true value of the artefacts was only revealed 
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when we discovered their originallocation within the ship; the area of the gunner's 
store on the orlop deck. 

Comparing this archaeological evidence with the existing inventory of ordnance 
stores thus proved extremely useful, not just to the archaeologists who excavated the 
site but also to the museum curators who have to display the artefacts. 

When these artefacts are compared to an inventory of the ordnance stores on board 
HMS IlIvi ll cible, we are given a brief insight into the arming and fitting of an eigh
teenth century warship. 
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Bronnen voor de geschiedenis van de uitrusting van Oostindiëvaarders 

BAS KIST 

De onderzoeker van de uitrusting van Nederlandse Oostindiëvaarders bevindt zich 
heden ten dage in een bijzondere positie. Door de opkomst van de onderwaterarche
ologie is een toenemende stroom van vondstmateriaal voor onderzoek beschikbaar, 
terwijl daarnaast een omvangrijk geschreven bronnenmateriaal in de archieven van 
de Verenigde Oostindische Compagnie ter beschikking staat. 

Om met zulke heterogene informatiebronnen toch tot samenhangende resultaten 
te komen moet de onderzoeker zich rekenschap geven van de aard van zijn bronnen 
en hij moet een kritische methode ontwikkelen om zijn bronnen te interpreteren. 

In het geval van de VOC in de ISde eeuw kijken we naar het toppunt van de ont
wikkeling van een intercontinentaal productie-, transport- en handelsbedrijf, dat 
voor het uitoefenen van de hoofdfunctie van het bedrijf, het intercontinentale trans
port, gebruik maakte van zelf gebouwde en zelf uitgeruste schepen. Omdat de bouw 
en uitrusting van de schepen van de VOC niet centraal, maar op verschillende loca
ties plaats vond, had men in de l7e eeuw gaandeweg de procedures voor productie, 
uitrusting en gebruik van schepen zoveel mogelijk gestandaardiseerd. 

Voor alle aspecten van het VOC- bedrijf ontstonden zo voorschriften, waarin met 
toenemende aandacht voor details zowat alles werd geregeld. Sommige van deze 
voorschriften konden zeer wel gehandhaafd worden, zoals bijvoorbeeld de equipage
lijsten, waarin was vastgelegd wat precies op elk uitvarend retourschip aanwezig 
moest zijn, de instructies voor de chirurgijn, waarin de samenstelling van de 
scheepsapotheek, of de victualylijst waarin het aan boord aanwezige voedsel werd 
vastgelegd. Handhaving van andere voorschriften, die bijvoorbeeld het handelen van 
Compagnie dienaren in Azië bepaalden, was veel twijfelachtiger. Hetzelfde gold ook 
zeker voor de voorschriften met betrekking tot de scheepsbouw zelf. Op dit terrein 
leverde de centrale directie van de VOC, de Heeren XVII, gedurende twee eeuwen 
een hopeloos gevecht met de in hoge mate door locale tradities bepaalde methoden 
van werken op de verschillende werven van de Compagnie. Ook al was de Amster
damse werf verreweg de grootste, dat betekende nog niet dat het Amsterdamse voor
beeld overal gevolgd werd. Zeker waar het de Zeeuwse afdeling van de VOC betrof, 
werd in de hele periode van het bestaan van de VOC op zowat elk terrein een min 
of meer eigen koers gevolgd. Zo bestonden er eigen Zeeuwse equipagelijsten en zo 
bleven de Zeeuwse scheepsbouwers , tot de ondergang van de Compagnie toe, zeer 
herkenbare Zeeuwse Oostindiëvaarders bouwen. 
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Het is duidelijk dat in een bedrijf, waar in Nederland al zulke locale verschillen be
stonden en dat daarnaast zijn activiteiten ontplooide tot aan de andere kant van de 
wereld, waarbij men met een oponthoud van ongeveer een jaar in het berichtenver
keer te kampen had, veel ter plaatse improviserenderwijs werd opgelost, terwijl er 
bindende richtlijnen voor alles leken te bestaan. De onderzoeker zal zich dus hoeden 
om teveel betekenis te hechten aan voorschriften. Door de talrijke resoluties die aan
dringen op het nakomen van de voorschriften wordt hij trouwens al gewaarschuwd 
dat het met de naleving van die voorschriften dikwijls zorgwekkend gesteld was. 

Hoeveel voorzichtigheid er ook geboden is bij het gebruik van VOC-voorschriften 
als bouwstenen voor een historisch beeld, ze hebben toch één heel belangrijke eigen
schap. Ze maken het mogelijk te weten hoe de bedrijfsleiding van de VOC wilde dat 
het bedrijf zou zijn. 

Daarnaast is het mogelijk om de voorschriften van de VOC, met gebruikmaking 
van gegevens uit de boekhouding van het bedrijf, te gebruiken om tot materiële re
constructies te komen. De boekhouding van het bedrijf bevat niet alleen gegevens 
over leveranciers, aantallen en prijzen, maar er zijn dikwijls ook vermeldingen van 
materialen, kwaliteiten, merken, verpakkingen etc., dit alles bovendien beschreven 
in de door de VOC gehanteerde terminologie. Wanneer nu dit soort gegevens bena
derd worden vanuit een soort nieuwsgierigheid naar de materiële aspecten ervan, 
wordt het soms mogelijk om tot materiële reconstructies te komen en namen van 
voorwerpen op lijsten een betekenis te geven. 

Met de hierboven aangeduide gegevens kan men komen tot het bouwen van een his
torisch model van de materiële werkelijkheid van een Oostindiëvaarder en zijn uit
rusting. Dat model kan, op zijn best, een verdichting zijn van aUe beschikbare histo
rische gegevens tot een beeld waarin de herkenbare vormen, de terminologie, de ma
ten en gewichten, de prijzen en de functies verwerkt zijn. Zo'n historisch model kan 
worden geconfronteerd met het archeologisch materiaal dat, net als het historische 
bronnenmateriaal, via een kritische methode moet worden geëvalueerd. Zo zal men 
het archeologische vondstmateriaal zodanig pogen te conserveren, dat geen informa
tie, die in de artefacten of materialen besloten zit, verloren gaat. 

Er zijn bijna geen materialen die na een langdurig verblijf onder zeewater zonder 
ingrepen behouden kunnen worden. Daarom zal het bijna altijd nodig blijken min 
of meer vergaande kunstgrepen zoals electrolyse en impregnering toe te passen om 
de voorwerpen te kunnen behouden. Veel methoden van materiaalanalyse kunnen 
zo onmogelijk worden gemaakt. Na een zo grondig mogelijke analyse van materialen 
en technieken zal men het vondstmateriaal beschrijven en classificeren. 

Bij de beschrijving kan worden uitgegaan van de gestandaardiseerde terminologie 
zoals die in musea wordt toegepast. Bij de classificatie kan men gebruik maken van 
een algemeen systeem zoals dat voor musea door R.G. Chenhall is ontwikkeld. 
Daarnaast, of misschien daarboven, kan in het geval van de Nederlandse I Se-eeuwse 
Oostindiëvaarders gebruik worden gemaakt van de terminologie en de systemen zoals 
die door de VOC zelf zijn vastgesteld. Voorwerpen kunnen zo geordend worden bin-
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Fig. 2. Voorbeeld van een equipage/ijst uit 1788 (Amsterdam). 
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nen het oorspronkelijke functionele systeem, waarin ze indertijd aan boord van het 
schip zijn gebracht. 

Deze confrontatie van archeologische bronnen met het historische model levert 
meestal een hele serie nieuwe vragen op aan de historische bronnen en weer terug 
aan de archeologische. De oneindige gevarieerdheid van het werkelijke leven maakt 
dat een historisch-archeologisch model, dat immers gebaseerd is op reallife data, 
gecompliceerd is vergeleken met een historisch model. Veel van de vragen die bij 
de confrontatie van de beide modellen worden opgeroepen, kunnen dan ook niet 
worden beantwoord. 

Vooruitgang in de wetenschap van het verleden doet zich soms voor op gebieden 
waar een grote dichtheid van informatie wordt aangetroffen. Als Nederlanders be
vinden we ons in de bevoorrechte positie dat wij toegang hebben tot zo'n gebied. 

Wat het historische bronmateriaal betreft, bevindt het merendeel zich veilig in ar
chieven en musea en is het toegankelijk voor ieder die zich moeite wil geven. Met 
het archeologische bronmateriaal is het zorgwekkender gesteld. Naar hun aard liggen 
de wrakken van de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie over de zee
en en de oceanen van de hele wereld verspreid. Tot dusver zijn ze in overgrote 
meerderheid met het oog op gewin en zonder zorg voor hun historische en archeo
logische waarde geborgen. In de weinige gevallen waar dat wel gebeurd is, is eens 
te meer gebleken om hoe een belangrijke bron van kennis het bij deze schepen gaat. 
Ze waren immers het voornaamste instrument van de VOC en weerspiegelden ieder 
voor zich in hun eigen tijd het kunnen van die grote onderneming in al zijn facetten. 

Summary 

A deseriptioll is given of a documentary souree of special benefit to the study of Ihe 
building and equipment of Easl Indiamen of Ihe Dutch Uniled Easl India Company. 
VOC. ill Ihe J 81h celliury. 

In Ihe Iwo cenluries of ils exislence Ihe VOC ereated a considerable administrative 
machillery to manage its global operations. A great number of regulations have sur
vived in the archives of the voc. 

Critical interpretation of this wrillen material wilhin certailllimitations al/ows re
constructions of the historieal material reality. These reconstructions can be con
fronted with archaeologieal constructs resulting from the investigation of artefacts 
recovered from wrecks of DUich East Indiamen which have been rediscovered in recellt 
years. th us al/owing new insights in the functioning of the VOC as an intercolltinental 
trade and transport enterprise. 
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Journaal van ontvangsten en uitgaven van de vierjarige rekeningen. In het Algemeen 
Rijksarchief worden de boekhoudersjournalen van de Amsterdamse kamer van 
de VOC bewaard. 

Lyste van 't gene tot d'Equipagie behorende en voort aan Amonitie van Oorlog is 
mede gegeven aan 't Schip ... , ARA VOC 4959. Uit de 18e eeuw zijn een aantal 
gedrukte Lystell bewaard gebleven, waaronder een Zeeuwse. 

Lyste van de boeken, kaarten en stuurmansgereedschappen, die mede gegeven wor
den aan de naar Indië vertrekkende schepen, ARA VOC 5018. Deze gedrukte 
Lystell geven opsommingen van navigatieinstrumenten en alle aan boord meege
geven kaarten. 

Lyste van de Victualien en Ordre op de Rantsoenen, ARA VOC 4968. In deze ge 
drukte Lystell worden behalve de voorgeschreven hoeveelheden voedsel en drank 
ook de vastgestelde dagelijkse rantsoenen vermeld. 

Ordre en Instructie voor de Chirurgijns, ARA VOC 4928. In deze gedrukte Lyslen 
worden naast het medische instrumentarium volledige opsommingen van alle 
meegegeven medicamenten gegeven. 
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Classificatie van een vondstcomplex afkomstig uit de 18e-eeuwse 
Oostindiëvaarder Hollandia 

J. GAWRONSKI 

Inleiding 

In 1980 verwierf het Rijksmuseum talrijke vondsten van het VOC-schip Hollalldia. 
Naar aanleiding van de op handen zijnde publicatie van de catalogus van deze col
lectie (Gawronski, Kist & Stokvis-van Boetzelaer, 1991) zal in het nuvolgende nader 
worden ingegaan op de problemen van functionele classificatie van dit archeologisch 
materiaal. 

Het classificeren van vondsten is één van de actuele vraagstukken binnen het 
archeologisch onderzoek van scheepswrakken. Dit geldt in het bijzonder voor vond
sten uit VOC-schepen. De opgravingen van de afgelopen dertig jaar hebben een gro
te hoeveelheid archeologisch materiaal opgeleverd. Naast veilingcatalogi van com
merciële opgravingen, die niets meer zijn dan lijsten van koopwaar, zijn er talrijke 
wetenschappelijke catalogi gepubliceerd. Opvallend is het gebrek aan standaardisatie 
van deze vondstcatalogi. De discussie hierover spitst zich toe op het hanteren van een 
functionele typologie uitgaande van het gebruik van de artefacten aan boord van het 
schip. Een tweede punt is de toepassing van historische informatie voor een definitie 
van het functionele netwerk waarvan voorwerpen aan boord van een VOC-schip 
deel uitmaken. Vanuit dit standpunt levert het classificatie-vraagstuk van vondsten 
van VOC-schepen een concrete bijdrage aan de meer theoretische discussie over het 
simultaan hanteren van historische en materiële bronnen binnen archeologisch 
onderzoek. 

Historische en materiële bronnen 

Als geen andere tak van de archeologie is het onderzoek van VOC-schepen geba
seerd op het principe van geïntegreerde analyse en interpretatie van materiële en 
historische bronnen. De kerngedachte van integratie is dat wederzijdse toetsing van 
beide categoriën van bronnen resulteert in een meerwaarde van elke soort van gege
vens afzonderlijk. Archeologische vondsten bieden een ander beeld van de histori
sche werkelijkheid dan een historisch document. Wat beide disciplines binnen de 
studie van VOC-schepen verbindt zijn overkoepelende vraagstellingen en werkmo
dellen. 

Een historisch model, dat de materiële elementen van een VOC-schip in functio-
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Fig. J. Hel verspreidingsgebied van hel wrak van de Hollandia, beslaande uil de soulh 
sile (links), de main site ( midden ) en de north site (rechls ) (lekening G. HoeksIra ). 
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nele samenhang tot elkaar presenteert, is bruikbaar als een systeem voor functionele 
identificatie en interpretatie van archeologische vondsten die afkomstig zijn van een 
dergelijk schip. Dit historische referentiekader kan voor een belangrijk deel ont
leend worden aan het bedrijfsarchief van de VOC en heeft daarom een bijzondere 
relevantie. Idealiter wordt het toegesneden op het specifieke individuele schip. Van 
hieruit kan de stap worden gezet naar het formuleren van de brede maatschappelijke 
context, waarbinnen het schip functioneerde. 

Koppeling van materiële informatie van de opgraving met bedrijfsmatige 
achtergronden uit het archief vereist een bijna ideale situatie waarin de historische 
en archeologische gegevens niet alleen parallel maar ook synchroon lopen. Met 
andere woorden, dit is het hoogste bereikbare niveau van interpretatie. Deze 
integratie verloopt niet automatisch en brengt een complexe gefaseerde aanpak van 
onderzoek met zich mee. Een voorwaarde voor het creëren van meerwaarde is dat 
de verschillende gegevensbestanden autonoom zijn opgebouwd. De structuur van een 
scheepswrak brengt één werkwijze van reconstructie en interpretatie met zich mee 
en de samenstelling van een historisch archief weer een andere. Hoe relevant en 
gedetailleerd de historische bronnen ook mogen zijn, zij bieden een abstract beeld 
van het schip, dat vertaald moet worden naar de archeologische werkelijkheid. In 
de praktijk is de reikwijdte van het huidige onderzoek van VOC-schepen beperkt 
tot een niveau van beschrijving van de materie (archeologische vondsten, historische 
bronnen). 

Functionele classificatie van vondsten van VOC-schepen 

Vergelijking van functionele classificaties van vondsten, die streven naar een recon
structie van de oorspronkelijke samenhang van schip en inhoud, toont grote onder
linge verschillen (cf. Reinders, 1985). Dit komt voornamelijk doordat de eigenschap 
'gebruik/functie aan boord' van een artefact verschillende betekenissen wordt toege
meten (Green, 1989). Afwijkingen in de structuur van de classificaties en de daaruit 
voortkomende (sub)categorieën zijn het gevolg, zoals bijvoorbeeld in het geval van 
de vondstcatalogi van de Hol/andia, de Lastdrager, de Campen en de Zeewijk (Ga
wronski et al., 1991). Ook classificaties die zijn gebaseerd op een duidelijk onder
scheid in coherente functionele contexten aan boord van het schip vertonen onder
ling weinig standaardisatie. Concepten als ~schip', ~lading', ~bewapening' of ~uitrus
ting' worden bijvoorbeeld in de catalogi van de Amsterdam, de Vergulde Draeck, de 
Batavia en de Kennemerland (Gawronski et al., 1991) gebruikt in wisselende combi
naties en met inhoudelijke verschillen. Wanneer is een vingerhoedje persoonlijk be
zit, uitrusting of lading? De toepassing van verschillende criteria voor de identifica
tie van een bepaald artefact leidt tot een andersoortige invulling van catalogi die in 
principe een gelijke structuur hebben. Tot op zekere hoogte zijn dit realistische va
riaties, aangezien zij het individuele karakter van elk archeologisch scheepswrak 
weerspiegelen. 

In deze situatie is juist de historische inbreng van groot belang. Uitgaande van een 
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historische analyse van het functioneren van een VOC-schip is een gestandaardiseer
de structuur van zes hoofdcategoriën van materiële elementen te ontwikkelen (schip, 
lading, bewapening, uitrusting, persoonlijk bezit, milieu) met een onderverdeling 
in subcategorieën van artefacten die binnen een bepaalde functionele context aan 
boord pasten. Bijvoorbeeld, uitrusting wordt opgesplitst in groepen van gereed
schappen van de kuiper, slotenmaker, kok of timmerman. Analyse van het bedrijfs
archief van de VOC biedt een historische functionele nomenclatuur die als gestan
daardiseerde onderbouw voor de identificatie van de archeologische vondsten bruik
baar is. Toepassing ervan is afhankelijk van de mate waarin functionele samenhang 
van artefacten en vindplaats archeologisch is vast te stellen. 

De opgraving en de vondsten van de Hollandia 

De Hollalldia is gezonken op 13 juli 1743 in de Broad Sound aan de westkant van 
de Scilly Isles in zuidwestelijk Engeland. De wrakplaats is in 1971 door het duik team 
van Rex Cowan gelocaliseerd. Predisturbance surveys wezen uit dat de overblijfselen 

Fig. 2. Een vall de ijzerelI kallonllell op de zeebodem (foto J. Greell). 



74 J. Gawronski 

van het schip zich in drie afzonderlijke gebieden bevonden: de zogeheten main site, 
een relatief klein gebied (35 x 25 m) met de hoogste concentratie van archeologisch 
materiaal, de north site een kleiner gebied met vergelijkbaar maar minder materiaal, 
en de south site, waar de vondsten over grote afstand waren verspreid (Cowan, 
Cowan & Marsden, 1975). In tien opeenvolgende jaren zijn opgravingen uitgevoerd, 
maar incidentele werkzaamheden, voornamelijk op de south site, duurden voort tot 
in het midden van de jaren tach tig. 

De veldcatalogus bestond na zeven jaar opgraven uit 3400 vondstnummers. Niet 
opgenomen hierin waren de bulkvondst van 35000 zilveren munten (Mars den, 1978) 
en de loden ballastblokken, waarvan er ongeveer 400 waren geborgen (Willie, 1975). 
De vondsten van de Hol/andia zijn door hun verblijf op de zeebodem zwaar bescha
digd en bestaan voor het merendeel uit onderdelen of fragmenten van artefacten . 
Kwetsbare organische materialen zoals textiel of leer en ook hout ontbreken nage
noeg, glas en aardewerk zijn in relatief kleine hoeveelheden aanwezig. Goed verte
genwoordigd zijn de meer resistente metalen, waaronder koper en lood, maar ook 
tin, zilver en ijzer. Na aanvankelijk in de jaren zeventig op openbare veilingen af
zonderlijke artefacten te hebben aangekocht, verwierf de afdeling Nederlandse Ge
schiedenis van het Rijksmuseum in 1980 ongeveer 70% van deze verzameling samen 
met de opgravingsadministratie, de duikrapportage en 900 vondsttekeningen. Deze 
Hollandia- collectie is vanuit archeologisch standpunt om meerdere redenen selectief 
te noemen. Ten eerste geven de vondsten een verstoord beeld van het schip als ge
volg van de natuurlijke omstandigheden. Hier zal later nader op worden ingegaan. 
Ten tweede heeft ook de wijze waarop een collectie van archeologisch materiaal 
wordt samengesteld invloed op de informatie-waarde van de vondsten. Deze vond
sten bestaan hoofdzakelijk uit fragmenten en onderdelen van artefacten, aangezien 
goed bewaard materiaal en materiaal, dat commercieel aantrekkelijk was vanwege 
zijn intrinsieke- of souvenirs waarde, indertijd was geveild. Daar staat tegenover dat 
het hier gaat om een gevarieerde en omvangrijke collectie , die representatief is voor 
de staat waarin de Hol/andia verkeert en als één geheel geordend en bestudeerd kon 
worden. 

Archeologische samenhang 

De Hol/andia behoort tot de categorie Engelse wrakplaatsen waar de oorspronkelijke 
samenhang van het schip en inhoud als driedimensionaal materieel assemblage ern
stig is verstoord door de wijze van ondergang en de natuurlijke omstandigheden, 
met name de krachtige stroming terplekke (Muckelroy, 1977). De scheepsconstructie 
ontbreekt nagenoeg en de inhoud is wijd verspreid. Uitgaande van het algemene 
verspreidingsbeeld van vondsten en enkele historische verslagen van de ramp kwam 
Peter Marsden tot een reconstructie van de ligging van het scheepswrak op de zeebo
dem (Cowan, Cowan & Marsden, 1975). Aangenomen wordt dat de Hol/andia een 
rotsformatie in de Broad Sound - Gunners Rock - heeft geraakt waarbij de onder
zijde van het schip werd beschadigd. Alvorens te zinken dreef het schip nog enige 
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Fig. 3. Onderdelen van de scheepsbrandspuit op de main site. 

tijd rond en verloor het een deel van de inhoud onder uit de scheepsromp. Dit zou 
de vorming van de south site verklaren, waar loden ballast, vaten met spijkers, ijze
ren staven en twee mortieren zijn gevonden; deze goederen (afgezien van het ballast) 
behoren waarschijnlijk tot de lading en zijn afkomstig van het ruim. Het schip zelf 
kwam uiteindelijk op de main site en voor een gedeelte op de north site terecht. Uit 
de aanwezigheid van bronzen achterladers in het zuidelijk deel van de main site, die 
oorspronkelijk op het achterdek stonden, valt af te leiden dat hier het achtersteven 
ligt. Een hoge concentratie van zilveren munten bevestigt volgens Marsden dit ver
moeden, aangezien deze geldstukken tot het geldtransport behoorden en in de kapi
te ins hut waren opgeborgen. De ankers op de llorth site geven de positie van de voor
steven aan; de ankers op de maill site waren reserve onderdelen of deel van de lading 
in het ruim. 

Een meer gedetailleerde analyse van de ruimtelijke verspreiding van bepaalde 
functionele groepen van archeologische vondsten geeft een soortgelijk beeld 
(Gawronski et al., 1991). Ook toont dit duidelijk de mate van verstoring door de in
werking van stroming. Binnen de maln site doen zich bijvoorbeeld concentraties van 
vondsten voor rond een noordelijke en een zuidelijke groep ankers en kanonnen. De 
ligging van de achtersteven bij de zuidelijke groep blijkt uit de aanwezigheid van 
overblijfselen van musketten, musketkogels, patroontassen, die in de constapels-
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kamer achter op het overloopdek waren opgeslagen. Fragmenten van scharen en 
zilver bestek bevinden zich rond de noordelijke groep en duiden op het midscheepse 
gedeelte en het ruim. De eerste categorie van voorwerpen komt voor op de zogeheten 
'Eijsch van Indie' (lijst van te sturen goederen; Kopie Resolutiën Heren Zeventien 
25 februari 1743: ARA VOC 124) en behoort tot lading die uitgezonden werd. Het 
zilveren bestek was persoonlijk bezit van de passagier Van Imhoff -Bentinck, die met 
zijn vrouw de reis naar Batavia ondernam en wier bagage hoogstwaarschijnlijk ook 
onderdeks gestouwd was. Opvallend zijn de verschillen in verspreiding tussen dit 
zilveren bestek en de tinnen lepels en vorken, die voor gebruik aan boord bedoeld 
waren. De zilveren voorwerpen zijn in zuidoostelijke richting verspreid, terwijl het 
tinnen bestek juist in het zuidwestelijk deel van de main site voorkomt. De 
concentratie van pokhouten mesheften rond de zuidelijke groep is daarentegen weer 
in tegenspraak met het idee dat de noordelijke groep de positie van het ruim 
aanduidt, aangezien deze voorwerpen eveneens op de 'Eijsch' voorkomen en tot de 
uitgaande lading behoren. De vraag is natuurlijk of al deze goederen inderdaad 
bijelkaar in het ruim werden opgeslagen of op meerdere plaatsen verspreid over het 
schip lagen. Verder geeft de wijde verspreiding van onderdelen van één voorwerp , 
zoals de brandspuit, of van identieke artefacten, zoals passers, duidelijk aan hoe 
groot de invloed van stroming is geweest bij de vorming van het wrak. De opgraving 
resulteerde dan ook niet in een duidelijke afbakening van bepaalde functionele 
scheepsruimten. De ligging van het schip kan niet anders dan met de globale 
aanduidingen achterschip, midscheeps en voorsteven worden gereconstrueerd. Door 
het ontbreken van markante ruimtelijke samenhang valt de mogelijkheid weg om de 
functie van de vondsten aan boord anders dan aan het artefact zelf af te leiden. 

De Hollandia vondstclassificatie 

Autonomie bij het opbouwen van een bestand van archeologische informatie was een 
cruciaal uitgangspunt bij de classificatie van de vondsten van de Hol/andia. Het 
catalogussysteem diende aan twee voorwaarden te voldoen: een consistente orde
ningswijze en een functionele classificatie. 

De structuur van de catalogus is gebaseerd op drie kenmerken van de vondsten: 
de functionele status; 
de gefragmenteerde staat van behoud; 
de materiaal soort. 

Met betrekking tot de functionele status is een onderscheid gemaakt in twee ver
schillende eigenschappen: 
• contextuele functie: het specifieke gebruik van een voorwerp aan boord van het 

schip. Deze eigenschappen zijn definieerbaar aan de hand van de voornoemde 
historische classificatie; 

* intrinsieke functie: het gebruik van een artefact in meer algemene zin en niet be
perkt tot de toepassing ervan binnen de context van het schip. 

Het historisch functionele model van schip en inhoud bleek niet geschikt om tot 
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een sluitende ordening van de vondsten te komen: het archeologisch materiaal bood 
te weinig houvast voor identificatie van de functionele status aan boord . Toepassing 
van dit criterium zou resulteren in een semi-historische catalogus van artefacten met 
een grote restgroep van niet identificeerbare, althans niet classificeer bare, archeolo
gische vondsten. Om die reden is overgestapt naar het tweede, lagere niveau van 
functionele identificatie, waarbij tevens rekening is gehouden met de staat van be
houd van de vondst. Dit houdt in dat onderdelen of fragmenten van een artefact ge
ordend zijn onder de noemer van het complete artefact VOOr zover reconstructie van 
het oorspronkelijke voorwerp mogelijk was. In de overige gevallen is sprake van ru
bricering op basis van de functionele status als onderdeel van een verder niet bekend 
voorwerp. Ernstig geërodeerde vondsten zijn ondergebracht in een kleine restgroep 
geordend naar materiaalsoort. 

Deze aanpak resulteerde in een catalogus die is opgebouwd uit drie hiërarchische 
niveau's. Dit systeem is voor een deel ontleend aan Chenhall's systeem voor de clas
sificatie van man-made objects (1978, 1988): 

hoofdgroepen; 
functionele categorieën; 
objectnamen. 

Er worden vier hoofdgroepen onderscheiden: 
1. onderdelen van het schip; 
2. inhoud van het schip (bewapening, lading, uitrusting, persoonlijk bezit): 

artefacten; 
3. inhoud van het schip (bewapening, lading, uitrusting, persoonlijk bezit): 

onderdelen of fragmenten van artefacten; 
4. inhoud van het schip: ecologisch materiaal. 

Het onderscheid tussen hoofdgroep I en hoofdgroepen 2-4 refereert aan de histori
sche classificatie waar sprake is van het schip als driedimensionale structuur en de 
mobilia (bewapening, lading, uitrusting, persoonlijk bezit). De onderverdeling van 
hoofdgroepen 2 en 3 is gebaseerd op de staat van behoud en betreft respectievelijk 
(reconstrueerbare) complete artefacten en fragmenten of onderdelen. In groep 4 zijn 
tenslotte de vondsten van non-artefactuele aard ondergebracht. 

Vervolgens vindt een (oorspronkelijk Engels alfabetische) onderverdeling in func
tionele hoofd- en subcategorieën plaats: 
1. onderdelen van het schip; 
1.1. ballast 
1.2. tuigage 
2. inhoud van het schip: artefacten; 
2.1. wapens en accessoires; 
2.2. kleding en accessoires; 
2.3. consumptie gerei en accessoires; 
2.4. containers; 
2.5. constructie en interieur e1ementen, meubels; 
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2.6. verlichting en accessoires; 
2.7. recreatie objecten; 
2.8. symbolische en economische objecten; 
2.9. gereedschap en instrumenten; 
3. inhoud van het schip: onderdelen of fragmenten: 
3. I. beslag; 
3.2. bevestigingsmiddelen; 
3.3. gevarieerde onderdelen of fragmenten; 
3.4. geërodeerde fragmenten: materialen; 
4. inhoud van het schip: non-artefactuele overblijfselen: 
4.1. botanisch; 
4.2. fauna; 
4.3. menselijk; 
4.4. gevarieerd organisch materiaal. 

Functionele kenmerken zijn gehanteerd voor een opsplitsing in subcategorieën, 
waarin vondsten worden gegroepeerd die voor een overeenkomstig doel werden ge
bruikt ongeacht of ze oorspronkelijk tot de lading of uitrusting behoorden of per
soonlijk bezit waren, bijvoorbeeld 2.1.2. blanke wapens, 2.2.5. toilet artikelen of 
2.9.4. brandbestrijding. Ook worden zo vondsten geordend vanwege het feit dat ze 
identiek of vergelijkbaar onderdeel van een artefact vormen, zoals 3.1.6. handvaten 
of 3.2.8. elementen met schroefdraad. 

Het derde niveau van de catalogus bestaat uiteindelijk uit de objectnamen, waar
mee het artefact wordt aangeduid, dat tot een bepaalde subcategorie behoort, zoals 
2.1. I. I. kardoeskoker, met vermelding van de vondstnummers, die tot het desbetref -
fende artefact behoren. 

Summary 

In 1980 the Rijksmuseum acquired an extensive collection of finds from the VOC 
ship Holland ia (1743). The forthcoming publication of the catalogue of these fillds 
gives occasion to present a paper about the problems of functional idelltification of 
fragmented archaeological finds from VOC ships. As a result of the disturbing ef
fects of the site formation process the original purpose of the finds 011 board of the 
Hollandia was archaeologically traceable only in a limited number of cases. A dis
tinction had to be made between this historically defined functional altribute and the 
directly observable functional status of a find. In order to develop a consistent cata
loguing system for the archaeological material. the observable general use of an arte
fact was the best criterium to apply. The Hollandia c/assification represents a 
functiollal basic ordering without a direct connection to the historical functionaillet
work of the ship and its contents. 
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Texelstroom IV - herkomst en bestemming van een onbekende 
koopvaarder 

P. KLEIJ 

Inleiding 

Van I maart 1990 tot I april 1991 heeft de Afdeling Archeologie Onderwater van 
het Ministerie van W.V.c. een inventarisatie uitgevoerd van schepen in de westelijke 
Waddenzee bij Texel. Doel van het onderzoek was een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van de ligging van de wrakken in het betreffende gebied, de staat waarin ze 
verkeren en de mate van erosie waaraan ze onderhevig zijn. Tevens zou geprobeerd 
worden om de ouderdom, de nationaliteit en de bestemming van de schepen te weten 
te komen. Met behulp van deze gegevens kan de archeologische waarde van de 
wrakken vastgesteld worden. Gebaseerd op deze archeologische waarde wordt een 
advies gegeven met betrekking tot het beheer van de wrakken in de toekomst. 

Het voor onderzoek afgebakende gebied is niet lukraak gekozen. Dwars door het 
gebied loopt een diepe geul, de Texelstroom genaamd. Deze geul was vanaf de late 
vijftiende eeuw tot het einde van de achttiende eeuw de beste rede die te vinden was 
in het noordelijk deel van Nederland. Vanwege de ondiepten in de Zuiderzee en de 
moeilijke bereikbaarheid van vooral de Hollandse havens (Enkhuizen, Hoorn , Edam, 
Amsterdam en de Zaan) kregen uitvarende schepen hun passagiers , een groot deel 
van hun lading en de water- en voedselvoorraad pas bij Texel aan boord. Om de
zelfde reden werd hier eveneens een deel van de lading van binnenkomende schepen 
gelost en konden uitgeputte en zeezieke passagiers snel het schip verlaten. Hoewel 
de plek redelijk beschut lag kon er toch gevaar optreden. Onverwachte stormen heb
ben in de loop der eeuwen honderden schepen naar de kelder gejaagd . Naar ver
wachting moesten er dus een redelijk aantal oude wrakken in het gebied te vinden 
zijn. 

Uiteindelijk zijn dertien wrakken onderzocht. Het totale onderzoek is gepubli
ceerd in het rapport 'Van Texelstroom IV tot Vogelzand VII'. Het wrak Texelstroom 
IV (in het vervolg afgekort als TXS IV) is een van die wrakken. Het heeft een uitge
breide inventaris en een nauwkeurige datering . Daarom verdient het speciale aan
dacht. 

Ligging, staat en erosie 

Het wrak, dat enige mijlen ten oosten van Texel ligt (fig. I), is ontdekt in 1985. 
Sinds de ontdekking wordt er zeer regelmatig door zeer veel personen op gedoken. 
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Fig. J. De positie van het 
wrak Texelstroom IV. 

TEXEL 

• 
TXS:m: 

81 

Eén van de duikers, de heer J. Betsema, heeft een betrouwbare overzichtsschets van 
de vondstplaats gemaakt (fig. 2). Hieruit kan de staat waarin het wrak verkeert en 
de mate van erosie waaraan het onderhevig is afgeleid worden. 

De boeg van het 30 tot 35 meter lange en ongeveer twaalf meter brede, zeegaande 
schip wijst naar het noorden. Resten van het roer zijn vlak achter het achterschip 
te zien . Middenin staat een grote stapel gele en rode bakste ent jes. Vóór deze bak
steentjes, in de richting van de boeg dus, staan keurig in het gelid duizende grijze 
en rode dakpannen. De overige vondsten zijn rond deze centrale bult gedrapeerd 
waarbij opvalt dat de grotere spullen (kisten en vaten) in de boeg en de kont ge
stouwd zijn en de fijnere (kruiken, koperwerk) vooral aan de bakboordzijde liggen. 
De stuurboordzijde is bedolven onder stenen en daarom niet toegankelijk. 

Het wrak en zijn inventarjs samen vormen een obstakel voor de heersende stro
mingen. Het effect is dat de stromingen rond het wrak cirkelen en langzamerhand 
een geul uitslijpen. Steeds meer zand verwijnt van het schip. Inhouten en huidplan
ken komen bloot te liggen, breken af en worden door de stroom weggevoerd. Zware 
voorwerpen uit de inventaris rollen vervolgens de slijpgeul in die in 1990 al een 
diepte van minstens vier meter had bereikt. Gaat de erosie in dit tempo door dan zal 
het totale vondstcomplex binnen tien tot vijftien jaar verdwenen zijn. 

De erosie wordt versterkt door het feit dat er stevig op het wrak gegraven wordt 
naar voorwerpen. Hierdoor is een groot deel van de inventaris bekend geworden: va
ten met kalk, vaten met boter, honderden baardmankruiken (sommige gevuld met 
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boter), honderden steengoed kruiken, Spaanse of Portugese olijfkruiken, tientallen 
halffabrikaat mesheften, twee of drie kisten met gevulde wijnflessen, enige bier
of watervaten, sluitpannen, steelkommen, een pak leren huiden, vaten met spijkers, 
een vat met bijlen, spades, dissels, scharnieren, sloten en sleutels, een kist met bijlen 
en flensmessen (voor de walvisvaart) , tonnetjes Goudse pijpen, vijzels, stampers, een 
kroonluchter, kandelaars, kisten met kaarsen, kaarsesnuiters, resten van kraan tjes
kannen en theeketels, onderdelen van een klok, grapen, schalen, delen van een por
seleine thee- en koffieservies, een schot hagel , twee musketten, drie patroonhouders 
en een complete chirurgijnsuitrusting . Veel van deze voorwerpen staan inmiddels op 
de schoorsteenmantels van de ontdekkers. 

Nationaliteit 

Een schip vaart volledig uitgerust uit de thuishaven weg en alleen wanneer er iets 
stuk gaat wordt er in een vreemde haven iets nieuws gekocht. De meeste gebruiks
voorwerpen aan boord zijn dus afkomstig uit het land van herkomst van het schip . 
Met behulp van de gebruiksvoorwerpen uit een wrak is het hierdoor in principe mo
gelijk om de nationaliteit, het land van herkomst, van dit wrak vast te stellen. 

Toch zijn er een aantal punten waar rekening mee gehouden moet worden. Ten 
eerste wordt de lading op een gegeven moment in een vreemde haven gelost en 
wordt een nieuwe ingenomen. Deze nieuwe lading zegt dus niets meer over de her
komst. Wanneer een wrak gevonden wordt is niet bekend of de bijbehorende lading 
in de thuishaven is ingenomen of in een vreemde haven. Het is daarom niet verstan
dig de lading te gebruiken voor de herkomstbepaling. 

Ten tweede is het zo dat voorwerpen die kort mee gaan meer zeggen over de her
komst van een schip dan voorwerpen die lang mee gaan. Een kanon gaat bij voor
beeld lang mee en kan door verkoping of roof op schepen terecht komen die een an
dere nationalitei t hebben dan het kanon zelf. Pijpekoppen gaan daarentegen slechts 
een paar weken of maanden mee en de kans dat zij door verkoping of roof op 
vreemde schepen terecht komen is een stuk kleiner. Zij hebben dan ook een grotere 
waarde voor de herkomstbepaling dan kanonnen. 

De totale inventaris van een wrak kan ondergebracht worden in een aantal catego
riëen. Met behulp van het feit dat iets lang of kort mee gaat kunnen deze categoriëen 
geordend worden in een schema. Bovenaan komen de categoriëen te staan die kort 
mee gaan en dus een grote waarde voor de herkomstbepaling hebben, daaronder de 
groepen voorwerpen die iets langer meegaan en die daardoor een mindere waarde 
hebben terwijl helemaal onderaan de categoriëen komen die zeer lang mee gaan en 
die dan ook weinig of niets zeggen over de herkomst. Het op deze manier verkregen 
schema (Kleij 1989,29) kan gebruikt worden om de herkomst van elk willekeurig 
wrak te bepalen. Het ziet er als volgt uit : 

Schema om de herkomst van schepen Ie bepalen 
I. Administratiemiddelen 
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2. Navigatie instrumenten 
3. Persoonlijke bezittingen (ook de chirurgijnsuitrusting) 
4. Victualiëen (drank en voedsel) 
5. Eet- en drinkgerei 
6. Kombuisgoed 
7. Huisraad 
8. Lichte militaire uitrusting 
9. Gereedschap 

10. Scheepsuitrusting 
11. Bedrijfsuitrusting 
12. Zware militaire uitrusting 
13. Niet in te delen voorwerpen 

Wanneer we de inventaris van TXS IV in dit schema onderbrengen dan blijkt dat 
slechts de categoriëen 3, 4, 6, 8 en 13 vertegenwoordigd zijn. De categorie 'persoon
lijke bezittingen' bestaat uit een schoen waarvan de herkomst niet is vast te stellen 
en uit een vrijwel complete chirurgijnsuitrusting. De zalfpot jes uit deze uitrusting 
(fig. 3) worden Delfts genoemd (Baart 1977,277-278) terwijl twee tinnen maatkan
nen, een tinnen inktstelletje en vijf tinnen medicijnflesjes gezien de Amsterdamse 
merken in Amsterdam vervaardigd zijn. Deze categorie wijst dus in de richting van 
Nederland. 

Van de 'victualiën' zijn twee voorwerpen omhoog gehaald. Een bot, waarvan de 
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Fig. 3. Zallpotjes 
uit de chirurgijns
uit rus ti lig. 
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Fig. 4, Een rood aardewerkelI pall . een ollderdeel van de lading. 

herkomst onbekend is, en een tapkraan. Een parallel van deze kraan is gevonden in 
Amsterdam (Baart 1977, 352). Andere zijn niet bekend. Dit is een vage aanwijzing 
in de richting van Nederland. 

In de categorie 'kombuisgoed' zijn de koperen hengsels van pannen en een handvat 
van een deksel onder te brengen. Helaas kunnen zij niet aan een bepaald land toege
wezen worden. Dit kan wel bij de in dezelfde categorie vallende scherven van gra
pen, potten en ander aardewerk: Nederland, in het bijzonder Bergen op Zoom (Cle
vis J 989, 99). 

De 'lichte militaire uitrusting' is voor een deel teruggevonden tussen de inhouten 
van de boeg. Hier stond een kist waarin twee geweren en drie gevulde patroontassen 
bleke n te staan. De onderdelen van de geweren zijn waarschijnlijk in Luik vervaar
digd en in Nederland inelkaar gezet. De patroontassen tonen veel overeenkomsten 
met de patroontassen die in de in 1749 gezonken Nederlandse Oostindiëvaarder Am
sierdam gevonden zijn (Marsden 1985, 136). Wederom dus een aanwijzing naar Ne
derland. 

De categorie 'niet in te delen voorwerpen' bevat alles waarvan niet duidelijk is in 
welke categorie het precies hoort. Scherven van enige Delftse borden (Thijssen 1981, 
35) en van een Nederlands majolica bord (Korf 1981, 42) behoren hier toe. Het is 
niet bekend of ze gebruikt zijn in de kombuis of dat ze onder het 'eet- en drink
gerei' vallen. Wel is duidelijk dat dit wederom een aanwijzing in de richting van Ne
derland is. 

Samenvattend kan gesteld worden dat alle categoriën waaruit een land van her
komst valt af te leiden naar Nederland wijzen. Er is niet één aanwijzing dat dit schip 
misschien uit een ander land komt. De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan 
dat TXS IV een Nederlands schip was. 

Bestemming 

Hoewel de lading niet gebruikt kan worden voor de herkomst bepaling kan deze wel 
gebruikt worden om een deel van de route of de bestemming van een schip te ach -
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terhalen. 
Van de voorwerpen uit de lading waar de herkomst van is vast te stellen is het me

rendeel in Nederland vervaardigd, of via Nederland vervoerd. Goudse pijpen, rood 
aardewerken pannen (fig. 4), rood aardewerken kommen, koperen kraantjeskannen 
en koperen kandelaars zijn allemaal Nederlands. Steengoed kruiken, steengoed pe
kelvaten en baardmannen (fig. 5) zijn weliswaar in het Duitse Rijnland vervaardigd, 
maar werden over het algemeen via Nederland uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor 
onderdelen van één of meer porseleinen koffie- of theeserviezen. De enige uitzonde-
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Fig. 5. Steengoed kruiken: verpakkingsmateriaal voor een lading boter. 
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Fig. 6. Goudse pijp mei hel merk 'Spaarpot'. lussen /731 en /737 vervaardigd door 
Jan vall de Broek. 

ringen zij n wit aardewerken Spaanse of Portugese olijfkruiken en de onderdelen van 
een in Engeland vervaardigde klok. Zij vormen echter slecht een klein deel van de 
lading, de overgrote meerderheid is Nederlands. Het is dus waarschijnlijk dat het 
schip in een Nederlandse haven de lading aan boord heeft genomen. 

TXS IV was een zeegaand schip, afkomstig uit Nederland. De lading werd in een 
Nederlandse haven ingenomen. Daarom moet het schip uitvarend geweest zijn toen 
het zonk . 

Waar het precies naar toe voer is moeilijk te zeggen. Een aanwijzing is misschien 
het feit dat er geen kanonnen gevonden zijn. Hoewel de achttiende eeuw een rusti
ger tijd was dan de zestiende of zeventiende eeuw waren de meeste overzeese han
delsgebieden tamelijk onveilig. Eigenlijk was er maar één gebied waar een koop
vaarder ongewapend heen kon gaan: het Oostzeegebied. 

Datering 

Tussen de lading zijn een aantal vaatjes met ongebruikte Goudse pijpen gevonden. 
De merken en versieringen van deze pijpen geven een nauwkeurige datering van het 
jaar waarin het schip op zijn vroegst vergaan kan zijn. Een paar pijpen dragen het 
merk 'Spaarpot' en op de steel de naam 'Jan van de Broek' (fig. 6). Deze Van de 
Broek is van 1731 tot 1737 in het bezit geweest van dit merk (persoonlijke medede
ling dhr. Duco, conservator van het Pijpenkabinet in Leiden). TXS IV is dus op zijn 
vroegst in 1731 gezonken . Een aantal voorwerpen (de flessen, de patroontassen en 
de klisteerspuit) vertonen veel overeenkomsten met gelijksoortige voorwerpen die 
gevonden zijn in het wrak van de Oostindiëvaarder de Amsterdam. Dit schip vertrok 
in 1748 uit Amsterdam en zonk in 1749 bij Hastings. 

Typisch aardewerk uit de tweede helft van de achttiende eeuw, zoals industrieel 
vervaardigd Engels aardewerk, ontbreekt. Andere voorwerpen die typerend zijn 
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voor de periode na 1750 zijn ook niet gevonden. Dit betekent dat het schip vóór 
1750 ten onder is gegaan. 

Conclusie 

Alle gegevens bij elkaar optellend levert dit het volgende beeld op: TSX IV is het 
wrak van een Nederlands schip dat tussen 1731 en 1750 in een Nederlandse haven 
een zeer grote en gevarieerde lading ingenomen heeft. De bestemming is mogelijk 
het Oostzeegebied geweest. Daar is het echter nooit aangekomen want vlak bij de 
Rede van Texel is het vergaan. Na de ondergang is het wrak door een laag zand be
dekt die het 250 jaar lang beschermt heeft. In 1985 hebben veranderende stromingen 
het weer blootgespoeld. Wanneer de erosie in dit tempo doorgaat zal het wrak binnen 
tien tot vijftien jaar verdwenen zijn. 

Gezien de ouderdom van het wrak en de uitgebreide inventaris zou het schip ei
genlijk beschermd moeten worden. Het feit echter dat een groot deel van de inhoud 
op niet-archeologische wijze door sportduikers gelicht is doet vrezen dat dit wrak 
veel van zijn archeologische waarde heeft verloren. Het lijkt daarom niet verstandig 
veel tijd en geld aan het onderzoek te besteden. Het wrak prijsgeven kan echter ook 
niet. Onbekend is immers wat er nog in TXS IV aanwezig is. Overwogen wordt dan 
ook om de betreffende sportduikers een meer archeologische manier van werken bij 
te brengen zodat tenminste nog een deel van de gegevens boven water komt. Tevens 
moet worden getracht deze mensen ervan te overtuigen dat het op archeologische 
wijze opgraven van wrakken veel meer en veel beter resultaat oplevert dan de door 
hun gevolgde wijze van materiaal verzamelen. 

Summary 

From Mareh 1990 la Apri/ 1991 Ihe Deparlmenl of Underwaler Arehaeology of Ihe 
Minislry of Culiure of Ihe Nelherlands has underlaken a projeeilo lisl allihe ship
wreeks in a speeified pari of Ihe Texelsiroom, a deep channel near Ihe island of 
Texel. 

One of Ihe mosl inleresling wreeks is Texelsiroom IV. This wreek has a lenglh be
Iween 30 and 35 metres and a widlh of approx. 12 melres. ft lies parllyon ils pari 
side al a deplh of 12 melres. A greal deal of arlefacts were spol/ed by Ihe divers; 
many of Ihese have been recovered: rhousands of brieks and roofliles, hundreds of 
sloneware jugs, same filled wilh bUI/er, hundreds of Spanish or Porlugese olivejars, 
several barrels wilh day pipes from Gouda, barrels of bul/er, barrels of ehalk, al least 
two cases of wine-bottles, red earthenware pans, sherds of red earthenware pot/ery, 
bron ze mortars and pestles, half-finished bone knifehandles, barrels of iron nai/s , 
barrels eontaining iron axes, adzes, spades and hinges, bronze candle snuffers and 
eandlestieks, parlS of an English dock, an almast complete sel of surgeon's inSlru
menlS, storage jars, fragments of red earthenware cookingpots,lwo muskets and three 
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carlridge cases. Ihree allchors. porcelain leacups. porcelain saucers alld lols of Ol hers 
Ihings. 

Based ollihis malerial and with help of a special scheme il con be eoncluded thai 
TXS IV was a Duteh trading ship. maybe heading for Ihe Baltic. The c/ay pipes prove 
Ihat the ship went down in or af ter 1731. As 110 artefaets Iypieal of the seeO/ld half 
of Ihe eighleenth eenlury were found. Ihe sil/king must have laken plaee befare 1750. 
There is a greal similarity beMeen find s from Ihis wreek and from Ihe wreek of Ihe 
Dulch East II/diaman Amsterdam whieh was beaehed near Hastings in 1749. 

The eros ion on Ihe wreck is severe. ft will be deslroyed wilhin len or fifteen years. 
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Mededelingen over de inventaris van de grote praam 

G.J. SCHUTTEN 

Inleiding 

De grote of Overijsselse praam werd gebruikt om de turf van de Drentse en Over
ijsselse venen te vervoeren naar de gebruikers in Holland en langs de grote rivieren. 
De grote praam was een houten binnenschip dat ca. 21,60 x 4,50 meter mat bij een 
laadvermogen van 100 à 118 ton. Er waren op het hoogtepunt in de jaren 1870-1900 
ruim 750 grote pramen in de vaart. Ter vergelijking: bij de Groninger grote turftjal
ken van dezelfde afmetingen bij ca. 80 ton, de tasken, waren er terzelfdertijd ca. 
200 in de vaart. 

Grote pramen werden gebouwd in Smilde, Hoogeveen, Meppel, Zwartsluis, De
demsvaart en ook wel in Zwolle en Daarlerveen en gebruikt door schippers die in 
die plaatsen hun domicilie hadden. Tot ca. 1892 werd door hen de turf in Zwartsluis 
geladen, waar deze door ca. 200 marktpramen vanuit de venen werd aangevoerd. Na 
ca. 1892 gingen de grote pramen zelf de venen in om turf te laden. De schippers tra
den op als turfhandelaren. Hun afzetgebied vonden ze in Holland bij de bakkers, 
slagers, water- en vuurwinkels, gegoede burgers, instellingen en op de turfmarkt, 
en in de plaatsen langs de grote rivieren bij de burgers en steenfabrieken. 

Nadat men in 1885 à 1895 was begonnen met de bouw van ijzeren binnenschepen 
begon de sloop van de houten binnenschepen, die tijdens en na de Eerste Wereldoor
log zijn hoogtepunt bereikte. Na 1920 waren er nog maar enige tientallen (?) houten 
pramen over. Contemporaine bronnen over deze turfschepen zijn er nauwelijks. l 

Toen in de periode 1966-1972 een eerste onderzoek werd gedaan, waren er als 
bronnen nog historische foto's en enige tientallen informanten over. Het onderzoek 
werd na 1987 hervat. De vraaggesprekken met de informanten moeten worden ge
kenschetst als diepte-interviews. Met de historische foto's werd getracht de sfeer van 
hun jeugd op te roepen. De verrassing van de herkenning van de schepen van hun 
jeugd en de spontane reactie daarop vormen een redelijke garantie voor de betrouw
baarheid van hun uitspraken. Met gerichte vragen werd getracht zo diep mogelijk 
in de materie door te dringen. Na verwerking van het meegedeelde konden bij een 
tweede gesprek meer specifieke vragen worden gesteld . Steeds werd zoveel mogelijk 
gepoogd om bij de vraagstelling te vermijden het antwoord te suggereren. Vanaf het 
begin werden de gegevens van de ene informant geverifiëerd bij de andere. Deze 
verificatie bleek vruchtbaar te werken op het gesprek. Door het werken met meerde
re informanten kwam ik in contact met meerdere ervaringswerelden en kwamen eer
der oorzaak-gevolg-relaties aan het licht. Bovendien werd vermeden, dat er een te 
eng of onjuist beeld kon ontstaan. 
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Fig. J. Tekening van de grote of Overijsselse praam. 

Voor dit onderwerp werd een nieuwe serie vraaggesprekken gevoerd met een vijf
tal geselecteerde informanten.2 De aankondiging dat we het nu zouden hebben over 
de inventaris van de praam, ontlokte bij de meesten een stortvloed aan benamingen. 
Goede informanten geven onopgesmukt een grote hoeveelheid informatie met een 
hoge werkelijkheidswaarde; onjuiste suggesties worden onmiddellijk afgestraft. 

Opvallend was de grote mate van overeenstemming tussen de gegevens van deze 
informanten. Dit zegt niet alleen iets over de betrouwbaarheid van hun informatie, 
maar brengt ook aan het licht een grote mate van standarisatie in de uitrusting van 
een praam. Deze standarisatie had vooral betrekking op die voorwerpen die onmis
baar zijn voor het varen en hanteren van het schip en in mindere mate voor die za
ken die samenhangen met het wonen in het schip. Dit geeft grond aan het vermoe
den, dat de uitdrukking 'zeil en treil' voor de betrokkenen een duidelijk te om
schrijven inventaris inhield. Met betrekking tot het laatste onderwerp waren de 
mannen minder goed geïnformeerd. Bovendien bleken hier onderlinge verschillen; 
iedere schippersvrouw had haar eigen oplossingen. 

Bij het voorbereiden van deze presentatie was het niet duidelijk, of het zeiltuig, 
zwaarden en roer bij de inventaris van een binnenschip worden gerekend. Daarom 



92 GJ. Schutten 

zijn deze wel genoemd, maar er is geen beschrijving van het betreffende onderdeel 
aan toegevoegd. De onderdelen van de scheepsinventaris worden rubrieksgewijs be
handeld. 

Globale beschrijving van schip en scheepsuitrusting 

Een praam had een geheel recht en relatief smal vlak. Daardoor vielen de zijden on
der het berghout sterk naar buiten. Het boeisel boven het berghout stond verticaal. 
Vanwege nauwe sluizen waar pramen net inpasten, waren de zijkanten van de praam 
geheel recht en voor- en achterschip stomp en welhaast vierkant (fig. I). 

Een praam was over de volle lengte voorzien van een dek. Voorin onder het voor
dek was het vooronder waarin de knecht en de oudere jongens sliepen en veel zaken 
werden opgeborgen, die nodig waren voor het varen en het onderhoud van het schip. 

Achterin de praam onder het achterdek was het achteronder, meestal 'vronder' ge
noemd. In dit 4 meter lange deel huisde de schipper en zijn gezin. 

Tussen vooronder en achteronder was het laadruim, in totaal ca. 16 meter lang. 
Voor de mast was het laadruim overdekt; de ruimte daaronder werd de 'kisten' ge
noemd. Tussen mast en achteronder was het ruim alleen aan de zijkanten voor 0,5 
meter overdekt: de gangboorden of 'leg waringen' . De opening die overbleef, was 
omsloten met vaste verticale planken: de den of 'rieswaring'. Deze opening werd af
gedekt met luiken. De turf werd vervoerd in het ruim en als deklast. De deklast 
werd zeevast gesjord met de zogenaamde lasttakelkettings en de lasttakels (fig. 2). 

Een praam had twee zeiltuigen: het zeetuig en het vaarttuig. Het vaarttuig bestond 
uit een klein grootzeil met korte rechte gaffel, dat achter de mast werd aangeslagen , 
en voorzien van een korte giek of ~stutter~. Als de praam de venen invoer, werden 
in Zwartsluis of Meppel het ankergerei en andere gewichtige zaken achtergelaten. 
De kanalen in Drenthe en Overijssel kenden een maximum-diepgang die werd ge
controleerd met een balk waaroverheen moest worden gevaren. Door het achterlaten 
van gewicht werd extra laadvermogen gewonnen. Het zee tuig is hieronder kort be
schreven, evenals het roer en de zwaarden. 

Een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een binnenschip was het ankerge
rei dat voorop op het dek was aangebracht en waarvan een deel in het vooronder 
werd bewaard. 

In het vooronder 

De inrichting van het vooronder werd opgebouwd met twee schotten: het piekschot 
bij de voorsteven en het vooronderschot tussen vooronder en laadruim. De ruimte 
tussen piekschot en voorsteven werd gebruikt voor een of twee slaapkooien waarvan 
een voor de knecht en kastjes voor de opslag van verfwaren, kwasten en krabbers 
(fig. 3). 

In de zijden waren aan weerszijden kooien, waarvan een vaak als tweepersoons-
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Fig . 2. Hel z eevasl sjorren van de deklasl. 

slaapkooi was ingericht en de andere als zeilkooi voor de opslag van touwwerk, man
den (fig. 2). Het vooronder was toegankelijk via een luik in het dek, dat uitkwam 
midden tussen piekschot en vooronderschot; daar bleef een ruimte van ca. I x I me
ter vrij. Daar stond het stagbankje: een kist met deksel met daarin de bultzak en kIe
ren van de knecht. Meestal was er een deur in het vooronderschot tussen vooronder 
en laadruim. 

In de 'helle', de ruimte onder de vloer van het vooronder vond men ten minste: 
de teerputs: een tonnetje met bruine teer dat van onderen breder was dan boven 
en afgesloten met een rond houten deksel; 
de koolteerputs: idem met koolteer; 
de smeerputs of harpuisputs: idem doch kleiner met harpuis. 

De doordringende geur van de teer verdreef ongedierte, zodat brood en ander 
voedsel vaak in het vooronder werden bewaard. De teerputs werd soms onder de 
slaapkooien gezet om ongedierte te weren. 

In de zeilkooi werden ondergebracht: 
de treklijn: een pinkdik touw van 50 vaäm, waarmee mensen de praam trokken; 
trekzelen: banden van sterk linnen met daaraan een lus touw met aan het eind 
een houtje dat werd ingehaakt in een lus aan de treklijn; 
de jaaglijn: een sterk touw van 50 vaäm, dat werd gebruikt als het schip werd 
getrokken door een paard; 
lasttakels: takels met vioolblokken, die werden gebruikt bij het zeevast sjorren 
van de deklast turf; 
lasttakelblokken: acht grote houten blokken alle met 2 à 3 schijven die bij het 
zeevast sjorren van de deklast werden gebruikt; 
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Fig. 3. Overzicht vooronder van een grote praam. 

landvasten: touwen waarmee de praam bij het afmeren aan de wal werd vastge
maakt; 
een steekbout met een bundel rif touwt jes voor het tweede rif; 
derde hand: een takeltje met een tweeschijfs- en een eenschijfsblok, dat werd 
gebruikt om de lasttakels door te zetten; 
schiemansplankje of schommelstoel: een plankje van ca. 70 x 20 cm met aan 
weerszijden een lus, die werd gebruikt om de knecht de mast in te hijsen voor 
ingrepen aan het zeiltuig; 
twee blinde poortjes, waarmee bij zeegang de poortjes naast de achtersteven 
vrijwel waterdicht werden afgedicht; 
twee speurkleden: dekkleden van ca. 1,50 x 7 meter voor het afdekken van het 
middendeel van de deklast; 
het blok van de ijsklopper: de ijsklopper was een houten reuzen hamer met een 
steel van ca. 3 meter en een kop van ca. 50 x 30 x 30 cm, bekleed met stroken 
blik; de steel lag in de mikkies; 
turfmanden van verschillende grootte, meestal 70 cm hoog en met een middellijn 
van 70 cm; deze manden waren open gevlochten. 



Invcntaris von dc grote praom 

Op de losplaats werden nog in de zeilkooi opgeborgen: 
de kluiffok; 
aUe schoten; 
hals talie; 
bakstaglopers; 
zwaardlopers; 
neer hal er van fok en kluiver. 

Ankergerei 

Tot het ankergerei behoorden: 

95 

het ankers pil met de kinnebakken (spilwangen) waren uitneembaar met kamrad 
op het spil met paUen vanaf de voorsteven; 
twee handspaken: afmetingen ca. 125 cm lang, doorsnede in het spil 6 x 6 cm, 
verderop 7 x 7 cm verjongd naar het einde in een rond handvat van ca. 16 cm 
lengte; 
twee spenen, ook spinnekoppen genaamd: houten balkjes met een doorsnee van 
6 x 6 cm die in het gat in het spil werden gestoken; er stak dan een kopje van ca. 
12 cm lengte uit, rood met wit geprinsd, waar de ketting omheengeslagen werd 
om hem strak op het spil te houden; 
twee stokankers van 100 à 125 kg: deze lagen aan weerszijden van de voorsteven 
op de boeg, waarbij het kruis was vastgebonden aan de berestander; twee anker
kettingen van elk 40 vaàm; de een was zwaarder dan de andere; bij de meeste 
schippers lagen beide opgeslagen in de 'heUe' onder de vloer van het vooronder 
in kisten of netjes opgeschoten; d.eze kettingen kwamen via een ketting koker aan 
dek; sommige schippers hadden daarvoor een kist met deksel op dek; 
een ankerboei: een grote dobber van vurenhout gedraaid, blauw of polychroom 
beschilderd, die werd bevestigd aan de ankerreep; 
een anker- of boeireep: een stevig touw bevestigd aan het kruis van het anker, 
waaraan het anker met het fokkeval uit het water werd gehesen; 
een dovejut: een los kraanbalkje dat op het boord werd gezet en dat dienst deed 
bij het buiten boord zetten en aan boord hijsen van het anker; 
een kettingschaar, waarmee de eerste ankerketting werd vastgezet, als het tweede 
anker werd uitgebracht; de schaar werd achter het kluisgat op de ankerketting 
gestoken. 

In het vooronder werden nog opgeborgen: 
een werp- of vaaranker van 20 à 30 kg; deze werd met de boot uitgebracht 
waarbij de jaaglijn was vastgemaakt aan de ring; daarna werd het schip verhaald 
door de jaaglijn in te halen; 
twee katankers of 'kattiens' van 10 à 15 kg met een blad; deze werden op de wal 
met het blad in de grond gestoken en gebruikt om het schip aan vast te leggen. 
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In het ruim 

In het ruim werden opgeborgen: 
de dekkleden, meestal van hennep, opgerold op stokken op de klederplank voor
in het ruim; 
vier lasttakelkettings; dit waren zware kettingen bevestigd aan puttings op de 
buitenkant van het schip, die over de deklast werden gespannen bij het zeevast 
sjorren van de last; 
twee slagpompen, vroeger trekpompen, bestaande uit een blikken pompIichaam, 
een pijp naar de ruimte onder de buikdenning bij de mast, een benedenste klep 
(houten pompemmertje met een leren klep), een houten zuiger met een leren 
manchet en klep, een pompstang en een pomphefboom; 
losse schotten en vullings tussen de balkwegering, de kimwegering en de buik
denning; deze waren genummerd met Romeinse cijfers en passend gemaakt en 
werden op geregelde tijden weggenomen om de ruimte tussen de scheepshuid en 
de wegering schoon te maken en te laten drogen; 
een ladder met haken boven enl of ijzeren punten onder, waarmee men uit het 
ruim op dek kon klimmen; 
het hangtrapje: een trapje van ca. I meter dat met haken buiten op het schip aan 
de zeJleborden werd gehangen om zo gemakkelijker van boord te kunnen gaan; 
ca. acht looze luiken: oude luiken die over waren op de ruimopening maar nodig 
op de deklast; 
stangen en bomen van de zonnetent; bij warm weer werd boven het achterdek 
een zonnetent gespannen van wit doek; 
een vaartzei!: een kleiner grootzei! dat in Drenthe werd gebruikt om op de kana
len te varen, met een korte rechte gaffel zonder klauw; voor de schoot werd een 
ketting dwars over de luiken gespannen. 

Onderdelen van het tuig 

Onderdelen van het zeetuig waren: 
een kluiverboom met mikke of ijzeren bok op dek en twee boegstagen, soms een 
waterstag, twee paarden, een lummel, een kluiverleider, een grote en kleine klui
ver, het kluiverval, de kluiverneerhaler en de kluiverschoot; 
twee bokkepoten met striektakel; oude pramen hadden een spronk of sprenkels 
met striekrepen; 
een fok met fokkehals, fokkeval, fokkeneerhaler en fokkeschoot op de fakke
luier; 
een mast zonder contragewicht en met hanepoten, trommelstok en vleugelhekje, 
lantaarnlijn en massief ijzeren voorstag , aan weerszijden twee wanten met juf
ferblokken en bakstag met bakstag loper·; 
een mastkoker met knecht en ca. zes kikkers met elk twee vingers; 
een stutter of giek bevestigd met een lummel op de knecht, met reef talie of 
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steek bout (smeerreep), schoothaak, grootschoot en stutterschaar; 
een grootzeil met gaffel, zeilval, nokkeval, katteval, een halstalie, twee loze ein
den5, twee reven, waterrif, een gij (kraanlijn) en een zeilkleed. 

Twee zijzwaarden met zwaardbout met worgel, zwaardklampen, zwaarderusten, 
borgkettinkjes, standerketting met cocos zwaardlopers met vioolblokken, evl. 
zwanehals. 

Een roer met roertalie, roerlijntjes, stuurlijn, derdehand, stuurstok met stok en 
stuurijzer, stuurhaakje, stuurplank, roerklik en vlaggestok. 

Een schippersboot, meestal een locale variant van de Hollandse boot, met riemen, 
boottouwgies en bootsleper." 

Ter bescherming van het schip: 
twee stuisklampen aan weerszijden op de beide boegen voor; 
wrijfhouten in de vorm van kurkezakken of vurenhouten paaltjes van ca. I me
ter lengte. 

Op dek 

Op het dek waren aanwezig: 
drie watervaten met groot rond gat en houten deksel, een voor en twee achter; 
aan het deksel zat een dun kettinkje met een koperen akertje, later van emaille; 
deze vaten stonden op een onderstel en waren op zee vastgesjord aan vier ogen 
in het dek; 
een stookhokke; een blikken kast op korte pootjes op dek of in het ruim met 
voor twee deurtjes en boven een klep met daarin een smidskachel; 
zelleborden opzij op het boord; 
een wasbak die met haken op het zellebord werd gehangen en met gaten daarin 
voor het weglopen van het spoelwater; 
twee vierkante houten schoorstenen met binnenin een blikken pijp van I meter 
lengte en een 'broek'; 
een lichtkap onder het helmhout; 
een sierbalkje met de naam van het schip en het bouwjaar, dwarsscheeps opge
hangen onder het helmhout. 

Op de grote luikopening lagen: 
de scheerbomen midscheeps tussen schilden en ruimbalken; 
luiken om de luikopening af te dekken . 

Op de luiken lag de loopplank: een plank van ca. 4 cm dikte, ca. 45 cm breed en 4 
à 4,5 meter lang, die werd gebruikt om de ruimte tussen wal en schip te overbrug
gen. Hij was zwart met aan de randen een witgeschilderde strook. Aan beide einden 
was in het midden een gat geboord met aan onder- en bovenkant een ruitvormig 
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stukje ijzerbeslag. Buiten gebruik lag hij op een paar klossen op de luiken. Bij een 
deklast werd de loopplank vaak op een halve meter hoogte dwarsscheeps boven dek 
aangebracht, zodat de schipper hierop staande over de deklast kon kijken. 

Op de luiken stonden de mikkies of boom bak. Deze bestonden in principe uit twee 
H - vormige houtconstructies, waarbij met behulp van de loeggangen een bak werd 
gevormd. In die bak lagen: 

vier loeggangen: lange sterke planken die werden gebruikt bij het zeevast sjorren 
van de turflast; 
een fokke-uutholder (-loet); hiermee werd voor de wind varend de fok te loevert 
uitgezet; 
twee slaggarden of plechtgarden: rechte, ronde en lange stokken die afwisselend 
rood en wit waren beschilderd, elk vak ter lengte van een voet; deze slaggerds 
werden gebruikt om op de Zuiderzee de diepte te peilen en de geaardheid van 
de ondergrond te onderzoeken om zo een schatting te maken van de plaats waar 
men zich bevond; 
twee lange vaarbomen van 28 à 32 voet: een vaarboom is een lange, rechte stok 
met aan het ene eind een druif en aan de andere kant een lange extra houten 
vinger: de klauw; een vaarboom werd gebruikt om het schip voort te bewegen 
door te bomen; 
twee korte vaarbomen van 23 à 25 voet; 
twee bootshaken van 18 à 20 voet: dit is een lange ronde rechte stok met aan het 
ene eind een druif en aan de andere kant een kleine ijzeren gaffel waarvan een 
der punten is omgebogen tot een haak; 
twee korte bootshaken; 
de schaar of mikke van de mast;. 
de stokdweil: een ca. 3 meter lange rechte ronde stok met aan het ene eind een 
druif en aan de andere kant een ijzeren ring; aan die kant werd met een dweil
spijker met platte kop een stapeltje rondgeknipte lappen (<\> 25 cm) bevestigd; de 
stokdweil werd gebruikt om met buitenwater het dek en de luiken te reinigen; 
een ladder om op de turflast te klimmen; 
de stok van de ijsklopper; 
de draaglap: pramen die steenkolen vervoerden van de Ruhr naar Holland, voer
den een breefok en hadden een lange roeiriem aan boord van ca. 6 meter lengte, 
die werd gebruikt bij het stevelen; de andere pramen stevelden op de grote rivie
ren niet met behulp van deze draaglap maar door te boegseren; 
de puts, luiwagens (bezem van varkenshaar) en een bezem. 

In het 'vronder' 

Het 'vronder' (achteronder) was als volgt ingedeeld. In het achterste deel waren 
rondom kastjes aangebracht. Tegen de achtersteven was beneden een losse bank met 
daarboven een Ia en een ondiep kastje met dubbele deurtjes, vaak met een brede Ia
de. Daarboven waren de poortjes (raampjes aan weerszijden van de achtersteven) 
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Fig. 4. Overzicht van het woongedeelte van een grote praam. 
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met de 'flepperij': een ca. 30 cm diepe vensterbank. Op een afstand van ca. 3 meter 
van de achtersteven was er een dwarsscheeps schot met aan de kant van het ruim aan 
stuurboord de ouderskooi. In het midden was een opening voor de smidskachel of 
schippersfornuis met daarboven een schoorsteenmantel met daarlangs een koperen 
rail (fig. 4). 

Aan bakboord was een doorloop naar het ruim met vooraan een klapdeurtje en in 
het dwarsscheepse schot tussen achteronder en laadruim een deur: de haldeur of die
vendeur. Aan bakboord waren tegen de zijde twee kooien boven elkaar, onder een 
eenpersoons kooi en boven een tweepersoons. 

De kasten waren ingericht met schappen achter deuren, laden achter deuren en 
ook een rij laden boven elkaar. De kasten in de stuizen (hoeken) waren heel diep. 
Men sprak van de glaasjeskast, de linnenkast, de hangkast; een ander had het over 
de goed kast en de koppieskast. Er waren laden met persoonlijke spullen van de leden 
van het gezin waaronder speelgoed van de kinderen. Deze inrichting was in alle gro
te pramen met kleine verschillen hetzelfde. 

Om in het 'vronder' te komen was achter de 'kappe' (lichtkap) op een 'karing' 
(luikhoofd in het dek) onder het helmhout. Daaronder was een licht gebogen trappe
tje met ca. vier treden, dat op de bank stond. Behalve via de 'kappe' was het 
'vronder' ook toegankelijk via de 'haldeur' naar het ruim en via een dekluik in het 
'kamertien' . Dit luik kwam uit in de roef of in een koekoek op dek. In het kamertien 
stond een steile trap. 

Op veel pramen was een roef. De meeste roeven waren los en afneembaar, be
staande uit losse schotten en luiken. De delen waren aan elkaar bevestigd met haken 
en ogen. Hun functie is wellicht het beste te verklaren als uitloop van het te kleine 
'vronder'. De inrichting van zo'n roef verschilde van praam tot praam. In elk geval 
was er een kachel, een eenvoudig kompas en een tafel met stoelen of klapstoeltjes. 
Er waren ook pramen met vaste roeven met kastjes en banken. Een enkeling had een 
vast toilet met een afvoer naar het vlak. 

De inventaris van het 'vronder' zal worden besproken aan de hand van de diverse 
functies. Voor het slapen in de kooien had men als regel: 

stromatrassen: het stro werd jaarlijks ververst; 
een schudzak met dons of kapok op de stroamatras in de kooi van de ouders; 
dekens: meestal gestikte dekens met kapokvulling of een vulling van versleten 
wollen dekens; 
lakens: meestal flanellen Pruisische lakens, effen of gestreept, wit of gekleurd, 
bijvoorbeeld roze. 

Om te zitten en voor de aankleding van de ruimte, beschikte men over: 
een vaste bank voor de achterskven; 
twee rechte stoelen; 
een rond schraag tafelt je met los rond blad en een losse opklapbare schraag en 
een rood pluche tafelkleed; 
rode pluche gordijntjes voor de 'flepperij'; 
enig Delfts aardewerk in de 'flepperij'; 
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een wekker en enige stenen hondjes of ander gekleurd aardewerk op de schoor
steenmantel; in plaats van een wekker had men ook wel een zogenaamd 'schip
pertje' in de klokkekast; 
verlichting in de vorm van een petroleumlantaarn opgehangen onder de lichtkap; 
vroeger was dit een snotneus of een ander soort olielampje. 

Om te koken beschikte men over: 
een smidskachel of schippersfornuis, gemaakt bij de plaatselijke smid en opge
steld in het 'vronder' onder de schoorsteen; 
een oude smidskachel in het 'stookhokke' op dek of in de roef; 
pannen, afhankelijk van de tijdsperiode in de volgende vormen: 
* halfronde gietijzeren pannen, van binnen geëmailleerd; 
* cylindervormige pannen van roodkoper blik met messing handvaten; 
* grijs emaille blikken pannen. 

In de oude pramen had men een zogenaamde vuurpot. Dit was een grote gietijzeren 
pot met daarin ijzeren stangen om afstand te kunnen houden tussen een kleinere 
tweede pot en de bodem. Hierbij hoorde een ketting waaraan de kookpotten konden 
worden opgehangen boven het turfvuur. 

Gegeten werd er van gewoon aardewerk zoals diepe borden en soms ook platte bor
den en boterhambordjes. Het bestek was van ijzer, dat geregeld werd geschuurd met 
zand en soda. Koffiepotten, kannetjes e.d. waren als regel van geëmailleerd blik. 
Ook was er een grote kraantjes-koffiekan aan boord met veld kom met jes om in het 
veld koffie te kunnen schenken voor de laadploeg. 

Om kleding te kunnen wassen waren aan boord: 
grote koperen akers met twee handvaten of hengsel; of later verzinkte blikken 
wasketels; 
een houten tobbe met plank en harde borstel; 
later een geribbeld wasbord en weer later een houten wasstamper meestal met 
vier pootjes en bovenaan een kruk. 

De schippersvrouw had als regel voor weken eten aan boord. Levensmiddelen wer
den in relatief grote hoeveelheden ingekocht en als volgt opgeslagen: 

bakken met aardappelen onder de losse vloer van het ~vronder'; 
zijden spek en worsten, in de spekla of spek bak; 
rijst, grutten en gries in de gruttenla; 
Keulse potten of haringtonnetjes met ingemaakte groenten; 
een kleine Keulse pot met reuzel (smoutpot); 
een kleine Keulse pot met rundvlees onder pekel (vleespot); 
een kleine Keulse pot (room- )boter onder pekel (boterpot). 

De meeste schippersvrouwen bakten hun eigen brood. Daarvoor hadden ze een zakje 
meel en een bakblik aan boord. 

Als regel kende men aan boord zoveel mogelijk de laatste gemakken van de wal. 
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Kwamen de geribbelde wasborden op de markt, ze werden snel aangeschaft, evenzo 
de houten wasstampers. Hetzelfde gold voor de pannen en het aardewerk. 

Kleding werd betrokken van de wal. De schippersvouw en haar kinderen gingen 
volgens de gangbare mode gekleed. Een boerendochter die een schipper trouwde, 
bleef gewoonlijk haar gehele leven boerendracht en knipmuts dragen. De schipper 
en zijn knecht droegen enigszins afwijkende kleding. Deze kleding bestond uit een 
rood baaien hemd en een blauwe keperse onderbroek, een boezeroen en een molle
velse broek. Zijn jasje was van mollevel of duffel.7 De knecht was netjes in zijn 
'bevertien': een mollevelse kiel. Later werd dat jaeger ondergoed met manchester 
(striepkoord). De kleding werd opgeborgen in laden in het achteronder of de hang
kast in het kamertje. 

Leven en werken aan boord 

Het vaarseizoen begon op Vrouwendag, 2 februari. Vanaf half december had de 
praam stil gelegen op zijn domicilie. Dan kwam de knecht aan boord. Hij kon dan 
beginnen met schiemannen: blokken en andere losse onderdelen werden geschraapt 
en opnieuw geschilderd met harpuis. De knecht was voor het onderhoud van het 
schip, het dauwspoelen om 4 à 6 uur 'smorgens, als hulp op de voorplecht bij het va
ren, als sjouwer bij het bezorgen van de turf en als duvelstoejager, bijvoorbeeld 
voor het schillen van de aardappelen. 

De turf werd gekocht in het veen bij een vertrouwde veenbaas. Hij werd geladen 
door een laadploeg van 4 vrouwen en 4 à 5 mannen. De vrouwen stouwden de turf; 
langs de randen van de deklast werden stevige muren van turf opgetrokken. De dek
last werd gesjord met de lasttakelkettings. De laad ploeg trok de praam vanuit het 
veld naar de vaart. 

Het was een lange tocht naar Zwartsluis. Op de turf zat niet zoveel winst, zodat 
er scherp onderhandeld moest worden met de scheepsjager. Werden ze het niet eens, 
dan moesten knecht en het gezin trekken; de schipper stond aan het roer of hij 
'vriekte,.8 

In Zwartsluis werden de laatste boodschappen gedaan. De verzamelde schippers 
tuurden naar de lucht om te zien, of het veilig was om de oversteek te wagen. Was 
het niet veilig, dan bleef men wachten. Als de wind goed was en het weer stabiel, 
gingen de pramen de een na de ander in kiellinie het Zwarte Water af naar zee. Bij 
Schokland ging iedere schipper opnieuw bij zichzelf te rade, of hij door zou varen. 
Durfde hij het niet aan, dan liep hij de haven van Schokland binnen of hij ging in 
de luwte voor anker. Als tijdens de oversteek het weer slecht werd, kon de schipper 
ook Marken als rede gebruiken. 

Via Amsterdam voer de schipper naar zijn bestemming. Daar ging hij zijn vaste 
klanten langs en verkocht hij turf. Een moeilijk verkoopbaar restant werd verkocht 
aan de 'okkebaas', de brandstoffenhandelaar. De turf werd door schipper en knecht 
gesjouwd en opgestapeld in het huis van de klant. Ander schippers lagen aan de 
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Turfmarkt van een stad, waar ze concurrentie hadden van collega's. Een groot deel 
van de schippers stak de Zuiderzee niet over, maar ging via Katerveer de IJssel op. 
Op de IJssel werden ze gesleept. Hun turf was bestemd voor plaatsen en steenfabrie
ken langs IJssel, Rijn en Waal. 

Het leven aan boord was wisselvallig en ongeregeld. Het werd geheel bepaald door 
het varen. Lag men door ongunstige wind verwaaid, soms weken lang, dan konden 
allerlei oude karweitjes worden gedaan. Had men de last in en was de wind gunstig, 
dan moest er worden gevaren en gewerkt, zolang het licht was en als het nodig was 
ook 's nachts. Op de plaats van bestemming moest er hard worden gesjouwd, of als 
men aan de Turfmarkt lag, lang worden gewacht. Als het slecht weer was, was het 
koud aan boord; alles was nat en kil. Maar er was voldoening en dankbaarheid, als 
de bestemming was bereikt. In het kleine 'vronder' was het knus en warm. Na het 
eten werd de schraagtafel in de kooi gelegd en was er ruimte. Om te zich wassen of 
voor de stoelgang trok men zich terug in het 'kamertien'. Vaak was er bezoek van 
de buurman: een bevriend schippersechtpaar. 

De knecht had te gehoorzamen; de schipper kon het niet hebben, dat hij niet op 
hem kon vertrouwen. De schipper moest door goede handel en hard werken het geld 
verdienen om de helling baas af te betalen, de kost te verdienen en om nog wat over 
te houden. Bovendien had hij al zijn kundigheden nodig om zijn schip, zijn lading 
en zijn gezin veilig door alle gevaren te leiden. De schippersvrouw had overal voor 
te zorgen. Ze moest man en knecht helpen bij het varen. Ze moest ervoor zorgen, dat 
het 'vronder' schoon was, het eten op tijd klaar was en de kleren op tijd gewassen. 
Ze moest steeds op de kinderen letten, zeker als man en knecht bezig waren met het 
schip. Ze moest zich behelpen in het kleine en lage 'v ronder'; zo laag dat velen van 
hen aan het eind van hun leven krom waren gegroeid, en zo klein dat zo veel moge
lijk op dek werd gewerkt, gekookt en gewassen of in het ruim als dat leeg was. Ze 
moest vooral leren leven met haar zorg en angst om man en kinderen. Schippers
vrouwen afkomstig van de wal volgden hun man, maar verloren nooit de angst voor 
het water. In december kwam hun beloning als bij het afmeren in hun domicilie de 
tijd kwam van familiebezoek en gezelligheid. 

Noten 

I. F.N. van Loon: Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw met betrek
king tot deszelfs zeilaadje. Haarlem 1820, p. 11. 
P. Ie Cam te: Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegin
gen. Amsterdam 1831, p. 29. 
E. van Konijnenburg: De scheepsbouw vanaf zijn oorsprong. Brussel 1905, deel 
111 pp. 25-27. 
Stemfoort geeft alleen gegevens over de marktpraam: 
H.L. Stemfoort: Handboek voor de veengraverij en landontginning in de hooge 
veenen. Assen 1847. 
Latere publicaties: 
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P.J.V.M. Sopers: Schepen die verdwijnen. Amsterdam, 1946, pp. 89-103. 
G.J. Schutten: Hoogeveen in vo·rige eeuw grootste schippersplaats van Neder
land, in Hoogeveense Courant 3 maart 1989. 

2. R. Berends te Zwolle, J. Kaptein te Amsterdam, mw F. Mooi-Bouwmeester en 
K. Ooms te Hoogeveen, en J. de Vries te Zwartsluis. 

3. Een sprenkel was een dunne~ enige meters lange balk die in een passend vier
kant gat werd gezet onderin en loodrecht op de mast. 

4. Bij de pramen werden als bakstagen zij takels gebruikt; hierbij was er een enke
le lijn naar achteren met daaraan een takel met vioolblokken. 

5. Aan weerszijden van het grootzeil liep een touw van de nok van de gaffel naar 
een plek op de giek enige meters achter de mast. Deze touwen dienden als neer
haler en om het grootzeil; wat in bedwang te houden. Een zekere gelijkenis met 
de Amerikaanse is aanwezig. 

6. Boottouwgies zijn twee touwen van 4 à 5 meter lengte die elk met het ene eind 
op een achterbolder werden vastgemaakt en met het andere eind aan de boot. 
De bootsleper was een stevig touw van ca. 12 meter waarmee bij achterlijke 
wind de boot werd gesleept. 

7. Mollevel was stevig doek, glad van buiten, wollig van binnen en donkerblauw 
van kleur. Duffel was dik doek in meerdere lagen en eveneens donkerblauw 
van kleur. Eenmaal nat was het jasje stijf genoeg om overeind te kunnen blij
ven staan. 

8. De vaarboom werd dwarsuit tegen de achter bolder gezet tezamen met een touw 
vanaf de achtersteven. De schipper duwt dan tegen de vaarboom naar voren. 
Door opzij te duwen of te trekken kan hij dan het schip besturen. 
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De inventaris van de aak Alles Heeft Een Tijd (1914) 

H.J.A. DESSENS 

Inleiding 

Bleven tot op heden van archeologische schepen of wrakken de vaartuigen zelf 
meestal niet, en de inventarissen wel behouden, bij de 1ge- en 20e-eeuwse zeilende 
bedrijfsschepen was dat precies andersom. Hiervoor waren verschillende redenen. 
Vaartuigen die in een ver verleden verongelukten vergingen ineens met hun comple
te lading en inventaris, en werden door deze plotselinge gebeurtenis in zijn geheel 
'vereeuwigd'. De laatste Nederlandse zeilende bedrijfsschepen die behouden bleven 
(meer dan 1000) veranderden regelmatig van eigenaar, die na verkoop van het schip 
zijn eigen persoonlijke en huishoudelijke inventaris meenam. Bovendien werden de
ze schepen regelmatig verbouwd, gemoderniseerd of gemotoriseerd waarbij de oor
spronkelijke technische inventaris in de loop der jaren afgedankt of verkocht werd, 
of op andere wijze verspreid raakte. Archeologische schepen werden veelal onder
zocht door wetenschappelijke instellingen, de 'modernere' meestal niet. De eigenaren 
van deze schepen waren, als nog een min of meer complete inventaris aanwezig was, 
hierin vaak minder geïnteresseerd of niet bereid deze in zijn geheel te bewaren. 

In deze korte bijdrage wordt voor de eerste maal een overgebleven inventaris be
schreven die behoort bij een schip uit de laatste generatie van Nederlandse zeilende 
vrachtschepen. Het is de inventaris van de aak Alles Heeft Een Tijd, behorend tot 
de schepencollectie van het Maritiem Buitenmuseum in Rotterdam, en tot 1987 be
horend tot de collectie van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' 

Het schip 

Het schip werd gebouwd in 1914 op de scheepswerf De Bock en Meijer, gelegen aan 
de Oude Wetering in Leimuiden. Het bouwmateriaal was staal, het laadvermogen van 
de aak bedroeg ruim 50 ton. De bouw geschiedde in opdracht van P. van Arkel, 
schipper gedomicilieerd in Alphen aan den Rijn. De naam van de aak werd Aan 
Gods Zegen Is Alles Gelegen. Van Arkel bevoer het schip tot 1931, en gebruikte het 
schip voor het regionale vervoer (fig. I). 

In 1931 verkocht hij de aak aan schipper J. Oudshoorn (1886-1962) uit Zegveld. 
Hij herdoopte het schip in Alles Heeft Een Tijd, dezelfde naam van zijn vorige 
schip, een houten bok van 38 ton, die hij vanaf 1910 samen met zijn gezin bevaren 
had. Ook Ouds hoorn nam voornamelijk deel aan de regionale vaart, en bevoer de 
kleinere kanalen en vaarten van Noord- en Zuidholland met o.a. zand, stenen en 
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draineerbuizen. Hij voer aktief met de aak tot omstreeks 1940. Toen maakte een be
roerte hem het werken onmogelijk. Sindsdien gebruikte hij, en na zijn overlijden 
een van zijn dochters, het schip uitsluitend als woning. Bijna de gehele technische 
inventaris werd door de schippersfamilie al die jaren zorgvuldig geconserveerd en 
bewaard. De aak werd in 1984 verkocht aan het Maritiem Museum 'Prins Hendrik'. 

De inventaris 

Na de aankoop in 1984 werden alle zich aan boord bevindende losse onderdelen ge
inventariseerd. Bijna alles bevond zich nog in goede staat. Alles was geconserveerd 
met vet, olie of in vetpapier. 

Elk onderdeel werd beschreven op zogenaamde MDA-formulieren en gefotogra
feerd, en kreeg een codenummer. In totaal werden 143 beschrijvingsformulieren in
gevuld, die betrekking hadden op ongeveer 250 voorwerpen (sommige onderdelen, 
zoals bijvoorbeeld een kistje met losse spullen, werden op een formulier beschre
ven). 

Fig. I. De oudst bekende foto vall de aak Alles Heeft Een Tijd (1930). 
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Fig. 2. Roerklik. 

Fig. 3. SchoOIblok mei hak en hondsval. 
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Fig. 4. Pekpot met pek. 

Fig. 5. Poepdoos. 
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De aanwezige inventaris bestond hoofdzakelijk uit delen van de tuigage en ge
reedschappen. Verder enkele olielampen, trekzelen, een roerklik (fig. 2), mastbord, 
vlaggestokhouder, onderhoudsmateriaal en andere zaken die men nodig heeft op een 
dergelijk zeilschip. 

Op de aak was nog een prachtige verzameling houten blokken inclusief beslag aan
wezig. Ouds hoorn had weliswaar de touwvallen en blokken op een gegeven moment 
vervangen door een zeillier en vallen van staaldraad, maar had alle houten blokken 
bewaard. Het was bijzonder dat de complete blokkeninventaris van een dergelijk 
schip in zijn geheel bewaard bleef. De blokken werden alle in dezelfde stijl gemaakt, 
en dateerden waarschijnlijk nog uit het jaar van aanbouw van het schip (fig. 3). 

Ook de zeilen (het grootzeil en de fokken) bleven bewaard, wat eveneens bijzon
der was. Katoenen handgenaaide zeilen uit de periode dat met schepen als deze nog 
gezeild werd in de vrachtvaart zijn zeldzaam. 

Het grootzeil had jarenlang in asphaltpapier verpakt buiten op de luiken gelegen, 
en was in slechte staat, maar nog wel compleet. Het zeil was opmerkelijk eenvoudig 
gemaakt. Versterkingen bijvoorbeeld waren licht uitgevoerd, veel lichter dan een 
hedendaagse zeilmaker voor een dergelijk schip zou leveren. De goedkope uitvoering 
hield waarschijnlijk verband met het vaargebied, en werd misschien ook veroorzaakt 
door de geringe inkomsten van de schipper. De hals van het zeil was hoog uitgesne
den, waarschijnlijk om het uitzicht vanaf het roer te vergroten. De zeilen werden 
in 1987 naar een zeilmaker gebracht en nagemaakt. 

Verder waren diverse voorwerpen aan boord die in de zeiltijd gebruikelijk waren 
op dit soort schepen, maar die nu nog zelden worden aangetroffen: bijvoorbeeld een 
trommel voor de verhaal- en sleepdraad, de oude naamborden met de karakteristieke 
decoraties en de prachtige gesmede en versierde vlaggestokhouder. Aan boord be
vond zich ook nog breeuwmateriaal (fig. 4), waarschijnlijk nog afkomstig van de 
houten bok die Oudshoorn van 1910 tot 1931 bezat. 

Zo compleet als de technische inventaris was, zo incompleet was de persoonlijke 
en huishoudelijke inventaris van het voormalige schippersgezin. De roefbetimmering 
zelf was nog grotendeels authentiek, maar alle voorwerpen die te maken hadden ge
had met het persoonlijke en huiselijk leven aan boord waren door de familie meege
nomen of opgeruimd. Als enige resteerden nog een putse bak en een houten 'poep
doos' (fig. Sj. Een van de dochters van de oud-schipper had nog een enkele zaken 
thuis bewaard, waaronder het tafeltje uit de roef. Dit uitschuif-tafeltje was in 1910 
door een timmerman voor haar ouders gemaakt voor het paviljoen van de houten 
bok. Ook bezat zij nog een koperen strijkbout waarin men stukjes gloeiende turf kon 
doen, een houten koffiemolen, een houten dienblad en de houten vleugel van het 
schip. Deze voorwerpen werden gefotografeerd. 

Conclusie 

De technische inventaris van de aak was bijna compleet, in ieder geval zo volledig 
dat deze geschikt is voor gedetailleerder onderzoek, en ook zo compleet dat het schip 
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geheel in de oorspronkelijke staat zou kunnen worden teruggebracht. Slechts enkele 
onderdelen die in de loop van de tijd verrot waren, waren afwezig, zoals de giek en 
de zijzwaarden. Hiervan bezat de familie echter nog duidelijke foto's. 

Als men het publiek ook een beeld zou willen geven van de huishoudelijke en per
soonlijke inventaris van het binnenschippers gezin aan boord van deze aak, dan kan 
dit alleen door middel van reconstructie. 

Bijlage 

DE INVENTARIS VAN DE ALLES HEEFT EEN TIJD 

Fotocode: AL 0 
Object: 4 schuifluiken voor de raampjes van de roer 

Forocode: AL 1 
Object: grootzeil 

Fotocode: AL 2 
Object: houten zeilleer 

Fotocode: AL 3 
Object: huik van het grooneil 

Fotocode: AL 4 
Object: fok 

Fotocode: AL 5 
Object: fok 

Fotocode: AL 6 

Object: Fok 

Fotocode: AL 7 

Object: stukken zeildoek 

Fotocode: AL 8 
Object: manillatros (70 meter) 

Fotocode: AL 9 
Object: maniUatros, geteerd (35 meier) 

Fotocode: AL 10 
Object: maniJIatros, geleerd (35 meter) 

Fotocode: AL 11 

Object: manillatros, geleerd (30 meter) 

Fotocode: AL 12 
Object: manillatros (10 meter) 

Fotocode: AL 13 

Object: diverse einden manilla 

Fotocode: AL 14 

Object: divenc einden manî1la, 0.3. met haak 

Fotoc.ode: AL 15 
Object: katteval met blok 

Fotocode: AL 16 
Object: stagdraad, inclusief ijzeren blok 

Fotocode: AL 17 
Object: 4 einden staa ldraad van 7 mm o 

Fotocode: AL 18 
Object: eind staaldraad, lengte 35 meier 

Fotocode: AL 19 
Object: eind staadraad, lengte 15 meter 

Fotocode: AL 20 
Object: eind staaldraad, lengte 35 meter 

Fotocode: AL 21 
Object: ijzeren blok met slrop 

Fotocode: AL 22 
Object: eind staaldraad met ingesplitst oog, lengre 6 Ol 

Fotocode: AL 23 

Object: diverse einden staaldraad 
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Fotocode: AL 24 Fotocode: AL 41 
Object: diverse einden staaldraad Object: lantaarnhouder 

Fotocode: AL 25 Fotocode: AL 42 
Object: 6 grenen zetboorden Object: haalijzer en plunjer 

Fotocode: AL 26 Fotocode: AL 43 
Object: haakstok (gebroken) Object: giekbeslag 

Fotocodc: AL 27 Fotocode: AL 44 
Object twee naamborden met de tekst Alles Heeft Een Object: sluilbeugel vooronderluik 
Tijd 

Fotocode: AL 28 Fotocode: AL 45 
Object: diverse lengtes platstaal en hoeklijn Object: mastgrendel 

Fotocode: AL 29 Fotocode: AL 46 
Object: 4 staanders voor zonnetent Object: pal van het braadspiJ 

Fotocode: AL 30 Fotocode: AL 47 
Object: houten ruimtrap Object: verlengijzer ('domp') van de zeillier 

FOlocode: AL 31 Fotocode: AL 48 
Object: diverse lengtes platstaa l en plathalfrond Object: sprei-ijzer van de {ok 

Fotocode: AL 32 Fotocode: AL 49 
Object: diverse sluitingen Object: lummel van de giek 

Fotocode: AL 33 Fotocode: AL 50 
Object: diverse stalen kousen Object: mastband (voor deklast) 

Fotocode: AL 34 Fotocode: AL SI 
Object: talreephaken en kousen Object: kacheJpijpdoorvoer 

Fotocode: AL 35 Fotocode: AL 52 
Object: diverse einden ketting en haken Object: 2 zwaardbouten 

Fotococie: AL 36 Fotocode: AL 53 
Object: maslpen met lummeloog Object beugel voor de trekspcck 

Fotocode: AL 37 Fotocode: AL 54 
Object: houten trap met gesmede haken Object: dopsleutel 

Fotocode: AL 38 Fotocode: AL SS 
Object: stokanker Object: pallenwiel van de mastslrijklicr 

Fotocode: AL 39 Fotocode: AL 56 
Object: stalcn beugel Object 2 zwengels 

l'otocodc: AL 40 Fotocodc: AL 57 
Object: voorste deel van de ijzeren bek van de garfel Object: touwgrommcr 
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Fotocode: AL 58 Fotocode: AL 75 
Object: 3 schootringen en ander giekbeslag Object: divers gaffelbeslag 

Fotocode: AL 59 Fotocode: AL 76 
Object: 4 stalen ringen Object: 2 beugels en plalhalfrond 

Fotocode: AL 60 Fotocode: AL 77 
Object: divers ga((c1beslag Object: diverse onderdelen van kachelpijp 

Fotocode: AL 61 Fotooode: AL 78 
Object: divers beslag Object: slijpsteen met waterbak 

Fotocode: AL 62 Fotocode: AL 79 
Object: divers beslag Object: emmer mel diverse einden ketting 

Fotocode: AL 63 Fotocode: AL 80 
Object: 2 beschermijzcrs van de koekoek Object: beslag 

Fotocode: AL 64 Fotococle: AL 81 
Object: ijzeren haak, waarschijnlijk voor buitenboord trap Object: houten gaffel 

Fotocode: AL 65 Fotocode: AL 82 
Object: schalmplaat Object: lenspomp 

Fotocode: AL 66 Fotocode: AL 83 
Object: ijzeren stang met ketting Object: onbekend onderdeel van gietijzer 

Fotocode: AL 67 Fotacode: AL 84 
Object: diverse stalen ringen en blokschijven Object: pekpot, met pek 

Fotocode: AL 68 Fotocode: AL 85 
Object: diverse bouten Object: blikken deksel 

Fotocode; AL 69 Fotocode: AL 86 
Object: diverse snelsluithaken Object: mastgewicht 

Fotocode: AL 70 Fotocode: AL 87 
Object: divers beslag Object: zakkenschaar 

Fotocode: AL 71 FotoCOlie: AL 88 
Object: divers beslag Object: diverse meerpcnnen 

Fotocode: AL 72 Fotocode: AL 89 
Object: diverse stalen pennen en beslag Object: ijzeren pen 

Fotocode: AL 73 Fotocode: AL 90 
Object: sprei-ijzer van de fok, en vaar1x>ombcslag Object: diverse bcslagringen 

f'otocode: AL 74 Fotocode: AL 91 
Object: diverse stalen beugels Object: 3 stalen valblokken, waarvan 2 zonder schij r 
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Fotocode: AL 92 Fotocode: AL 108 
Object: kachelpijp met verloopstuk Object: ankcrkclling, lengte 35 meter 

Fotocode: AL 93 Fotocode: AL 109 
Object: vier ijzeren blokjes Object: ankerketting, lengte 28 meter 

Fotocode: AL 94 Folocode: AL 110 
Object: geleiderol voor ankerketting? Object: 2 zwaardlopers 

Fotocodc: AL 95 Fotocade: AL 111 
Object houten bak met diverse losse onderdelen, Object: ruimlrap 
waaronder vicr sneeuwijzers 

Fotocode: AL 96 
Object: houten bak. met divers handgereedschap 

Fotocode: AL 97 
Object: houten bak met divers gereedschap, en onderde
le n van kachel 

Fotocode: AL 98 
Object: bundels rotan en ijzerdraad 

Fotocode: AL 99 
Object: breeuwwerk (vlas) 

Fotocode: AL 100 
Object: 2 gebintsteunen 

Fotocodc: AL 101 
Object: doorvoer van de kachelpijp 

Fotocode: AL 102 
Object: kurkezak 

f-otocode: AL 103 
Object: diverse onderhoudsmiddelen 

Fotocode: AL 104 
Object: putsebak. 

Fotocode: AL 105 
Object: to ilet (poepdoos) 

Fotocode: AL 106 
Object: diverse blikken met teer en olie 

FOlocode; AL 107 
Object: eind staaldraad van 13 mm, lengte 60 meter 

Fotocode: AL 112 
Object: 2 poortdeksels 

Fotocode: AL 113 
Object: mastpla nk 

Fotocode: AL 114 
Object: 2 luikenstocltjes 

Fotocode: AL 115 
Object: roerklik 

Fotacode: AL 116 
Object: 4 houten bakstagblokken met ketting 

Fotocode: AL 117 

Object: houten tweeschijfsblok 

Fotocode: AL 118 
Object: houten eenschijfs-stropblok 

Fotocode: AL 119 
Object: ho uten tweeschijfsblok van de klauwval 

Fotocode: AL 120 
Object: houten eenschijfsblok 

FOlocode: AL 121 
Object: houten viool blok 

Fotocode: AL 122 
Object: houten schootblok met hak 

Fotocode: AL 123 
Object: ho uten slropblok, zonder strop 
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Fotocode: AL 124 
Object: houten eenschijfsblok 

Fotocode: AL 125 
Object: houten eenschijfsblok 

Fotocode: AL 126 
Object: houten tweeschijfsblok 

Fotocode: AL 127 
Object: houten eenschijfsblok van de k1auwval 

Fotocode: AL 128 
Object: houten eens.chijfsblok 

Fotocode: AL 129 
Object: smeedijzeren vlaggestokhouder 

Fotocode: AL 130 
Object: houten Olik van de giek 

Fotocode: AL 131 
Object: houten blokje 

Fotocode: AL 132 
Object: 3 trekzelen 

Fotocode: AL 133 
Object: oliekan 

Fotocode: AL 134 
Object: ijzeren bek van de gaffel 

Fotocode: AL 135 
Object: ankerlicht 

Fotocode: AL 136 

Object: petroleumlamp 

Fotocode: AL 137 
Object: carbidlamp 

Fotocode: AL 138 
Object: houten bak met divers gereedschap 

Fotocode: AL 139 
Object: brander van een petroleumlamp 

Fotocode: AL 140 
Object: brander van een petroleumlamp 

Fotocode: AL 141 
Object: houten mik voor mast en giek 

Fotocode: AL 142 
Object: houten kist met divers beslag 

Fotocode: AL 143 
Object: eind staaldraad 






