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Voorwoord 

REINDER REINDERS 

Bij de woorden maritieme archeologie en scheepslading zullen velen onmiddellijk 
denken aan het goud van de Lu/ina, het porselein van de Geldermalsen en de 
veilingen bij Sotheby. Voor hen zal deze bundel een bittere teleurstelling betekenen 
omdat hierin de aandacht is gericht op meer prozaïsche ladingen, zoals graan en 
olijven. 

In de bijdragen van Manders, Maarleveld en Kleij is te zien hoe dank zij 
minitieus onderzoek de herkomst van de lading valt te achterhalen en soms ook de 
route die het schip volgde. Het graan uit twee schee ps wrakken in de Waddenzee was 
afkomstig uit het Oostzeegebied. Dit kon worden vastgesteld aan de hand van 
onkruidzaden die tussen het graan zijn gevonden. Scherven van Spaanse of Portugese 
kruiken, olijvepitten en druivepitten zijn aangetroffen in het wrak van een schip in 
het Oostvoornsemeer: een Straatvaarder die in ieder geval de haven van Malaga heeft 
aangedaan om een partij Malaga-rozijnen aan boord te nemen. Een wrak in het 
Molengat bevatte een gevarieerde lading, waaronder huiden en tin. De rollen tin 
waren voorzien van merken die wijzen op een herkomst van het tin uit het 
Ertsgebergte in Bohemen. 

Schriftelijke bronnen vormden het uitgangspunt voor drie andere bijdragen. 
Meijer laat aan de hand van transportprijzen zien dat in het Romeinse rijk 
zeetransport van bulkgoederen, zoals het voor Rome onmisbare graan , vele malen 
goedkoper was dan landtransport. Galeien genieten de belangstelling van Lehmann. 
Het stuwplan en de ballast van deze vaartuigen is het onderwerp van zijn bijdrage, 
waaruit men een levendig beeld krijgt van de ruimte die mens en dier aan boord ter 
beschikking stond. Lekkerkerk behandelt de voorschriften van de VOC over verpak
kingsmiddelen, een bron van informatie over voorwerpen, de wijze van laden en 
innovatie. Deze gegevens vormen een onmisbare aanvulling op de archeologische 
gegevens. 

In de twee laatste bijdragen wijzen Van der Doe en Dessens op twee archieven 
die waardevolle gegevens over lading en laadvermogen bevatten. In het archief van 
de Zeeuwse Rekenkamer zijn gegevens te vinden over de verkoop van goederen uit 
gestrande of vergane schepen, zoals '30 Korven Rosijnen' afkomstig van het schip 
'de Faam koomende van Mallaga'. Het archief van de Scheepsmetingsdienst bevat 
een schat aan gegevens vanaf 1894 over de vele binnenvaartschepen die thans nog 
in de vaart zijn; in veel gevallen niet alleen over het laadvermogen, maar ook over 
eigenaar, scheepsnaam, werf, inventaris en aantal bemanningsleden. 

De bundel kwam tot stand dankzij de energieke assistentie van Mette Bierma. 
Xandra Bardet corrigeerde de engelse samenvattingen. 
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Transport en transportprijzen in het Romeinse rijk 

FIK J.A.M. MEIlER 

Wie het lofdicht Laus Romae van de in de tweede eeuw na Chr. levende Griekse 
schrijver Aelius Arislides ter hand neemt wordt getroffen door de grenzeloze be
wondering van deze auteur voor de hoofdstad van het imperium Romanum. Alles in 
Rome mag op zijn instemming rekenen, ook de enorme aanvoer van praktisch alles 
wat in het Romeinse rijk of buiten de rijksgrenzen werd geproduceerd. Aristides 
schrijft: 

Rondom liggen de conti nemen, ver en uitgestrekt, die Rome yoondurend rijkelijk voorzien van wat zij heb

ben. Uit ieder land en over iedere zee wordt aangevoerd wat de jaargetijden laten groeien en wat de Grie

ken en barbaren produceren. Wanneer iemand al die goederen wil zien, moet hij ofwel de bele wereld be

reizen of naar Rome komen. Wat namelijk bij al die volkeren afzonderlijk groeit of geproduceerd wordt, 

is hier steeds in overvloed voorradig. Zo talrijk zijn de vrachtschepen die hier afmeren en alle waren uil 

alle landen van het vroege voorjaar tot het late najaar aanvoeren, dat hel wel lijkt of de stad de activiteiten 

van de hele wereld naar zich toe trekt. Scheepsladingen uit India, ja zelfs uit het gelukzalige Arabië, treft 

men in zo grote hoeveelheden aan, dat men het vermoeden krijgt dat voor de mensen daar nog slechts kale 

bomen over zijn en dat zij naar Rome moeten om terug te krijgen wat ze nu missen. De aankomsten en 

afvaarten van schepen houden nooit op, zodat de vraag rijst of de haven van Rome, ja zelfs de hele zee, 

groot genoeg is voor al die schepen. 

(Aelius Aristides, Laus Romae 11·13) 

Een agrarische samenleving 

Deze tekst kan niet als leidraad worden genomen voor de betekenis van de handel 
binnen de Romeinse economie. Rome was de hoofdstad van een geweldig imperium 
en profiteerde als zodanig van de produkten die uit de hele wereld werden aange
voerd, in vele gevallen als belastingen in natura. Daardoor nam Rome ook een uit
zonderingspositie in binnen de Romeinse wereld. Het verstedelijkte Rome was abso
luut niet maatgevend voor het hele rijk. Meer dan 90% van alle mensen leefde van 
de landbouw en woonde in kleine steden of op het platteland. Stedelingen en boeren 
vormden een autarkische eenheid, die politiek werd geleid door de grote landeigena
ren. Handel bleef veelal beperkt tot de regio: de boeren voorzagen de niet in de 
agrarische sector werkzame burgers van voedsel, in de stad werden de meest nood
zakelijke gebruiksartikelen (kleding en schoeisel) en landbouwwerktuigen voor de 
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boeren vervaardigd. Alleen wanneer de leden van de elite kapitaalkrachtig genoeg 
waren, was er een vraag naar luxe artikelen die niet uit de regio konden worden 
aangevoerd. Het is moeilijk, bij gebrek aan informatie, duidelijke uitspraken te doen 
over de verhouding tussen transporten over korte (lokale), middellange (regionale) 
en zeer lange (interregionale) afstand. Hopkins (1983, 93) doet een poging. Hij schat 
dat van alle transporten in het Romeinse rijk 70% kort lokaal vervoer betrof, 19% 
middellang regionaal vervoer en slechts 11 % het transmediterrane vervoer over grote 
afstand. 

Rome was het meest uitgesproken voorbeeld van een stad die het niveau van een 
zelfvoorzienende gemeenschap ontsteeg en met name voor de graanvoorziening af
hankelijk werd van de invoer van buitenaf. De invoer van graan moet gigantisch 
zijn geweest. Rome had in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling een bevolking 
van 1 miljoen inwoners die 200 miljoen kg graan (~ 200.000 ton) consumeerden. 
Verreweg het grootste deel daarvan werd over zee als belasting uit de provincies 
Africa en Egypte geïmporteerd. Rome was echter niet de enige stad die afhankelijk 
werd van importen. Ook andere steden ontgroeiden hun achterland. De bekendste 
zijn Athene, Antiochië, Alexandrië, Carthago, enkele minder uitgesproken voor
beelden zijn Caesarea, Tyrus, Sidon, Ephesus, Syracuse, Puteoli, Carthagena, Mar
seille, Keulen en Lyon. 

Ligging van steden 

Wat opvalt bij al deze steden is dat ze aan zee of aan een bevaarbare rivier lagen en 
een inwonertal van boven de 80.000 hadden. Handel was voor deze steden een nood
gedwongen of vrijwillig gekozen instrument om de scheefgegroeide verhouding tus
sen stad en platteland te compenseren. Bulkgoederen als bouwmaterialen (marmer, 
steen en hout), metalen en graan, die een groot volume hadden maar een lage waarde 
per eenheid, werden over lange afstand bijna uitsluitend over zee vervoerd. Prak
tisch aUe steden die over water niet of moeilijk bereikbaar waren, bleven agro-towns 
die voor hun voedselvoorziening en bouwmaterialen afhankelijk bleven van het 
eigen achterland. De moeilijke toegankelijkheid van deze steden was er verantwoor
delijk voor dat wanneer er voedseltekorten dreigden te ontstaan door misoogsten, 
eventuele aanvullingen van buitenaf nauwelijks te realiseren waren. Wat dat bete
kende voor de inwoners van zo'n stad wordt beschreven door Gregorius van 
Nazianzus (vierde eeuw na Chr.). Hij vertelt over de stad Caesarea in Cappadocië 
(niet te verwarren met de in Palestina aan zee gelegen gelijknamige stad) het vol
gende: 

Er was een voedselcrisis, de meest verschrikkelijke sinds mensenheugenis. De bewoners J..-wijnden weg, maar 

er was van geen kant hulp te verwachten en er was ook geen remedie tegen de ramp. Steden die aan zee 

liggen kunnen dit soort tekorten gemakkelijk verdragen omdat ze overzee de produkten aanvoeren waaraan 

ze gebrek hebben . Maar wij, die ver van zee wonen, hebben geen enkel voordeel van het surplus dat we 
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produceren, en we kunnen evenmin komen aan die produktcn waaraan we gebrek hebben. De reden daar

voor is dat we niet kunnen exporteren wat we hebben en niet kunnen importeren wat we nodig hebben. 

(Gregorius van Nazianzus, In Laudem Basilii 34-5 = Migne, Patrologia Graeca 36, 541-4). 

Een even duidelijke weergave van de problemen die een in het binnenland liggende 
stad kon ondervinden, is te vinden bij de Byzantijnse schrijver Procopius (Helium 
Gothicum Il, 20, 18). Hij beschrijft hoe in Italië in 538 na Chr. de inwoners van het 
landinwaarts gelegen Aemilia tijdens een hongersnood hun huizen verlieten en naar 
Picenum trokken in de overtuiging dat daar - Picenum lag aan zee - wel voedsel
voorraden zouden zijn. 

Deze twee teksten laten zien dat de ligging van een stad in het binnenland door de 
inwoners als een grote handicap werd beschouwd voor een snelle aanvulling van 
voedselvoorraden. Dit was niet alleen zo in de late oudheid, uit welke periode beide 
teksten stammen, maar gedurende de hele Grieks-Romeinse oudheid. De Engelse 
oud-historicus P. Brunt (1971,704) heeft gelijk met zijn opmerking: "The evidence 
is perfectly applicable to every preceding epoch of the ancient world, and to every 
reg ion lacking water communication, for th ere had been no regress in the efficiency 
of land transport". 

Landtransport 

Op het eerste gezicht lijkt deze constatering niet erg geloofwaardig, gezien het feit 
dat het Romeinse rijk doorsneden werd door een redelijk goed wegennet. Maar om
dat de meeste landinwaarts gelegen stadjes en dorpen niet aan de hoofdwegen lagen, 
moesten handelaren vooral gebruik maken van lokale wegen, die vaak niet meer wa
ren dan veredelde paden. 

Misschien wel het grootste probleem bij het vervoer van bulkgoederen over land 
was de hoeveelheid die op een ezel of op een door muildieren of ossen getrokken 
wagen kon worden vervoerd. Ezels en muildieren konden een last van 90-120 kg 
vervoeren, getrokken wagens konden een wagenlast van 550-630 kg dragen (LandeIs, 
1978,176-8). In geval van een transport van 50 ton graan - voor zeeschepen een ge
ringe hoeveelheid - zou een colonne van ongeveer 90 wagens nodig zijn geweest. 
Wanneer we ons realiseren dat door muildieren of ossen getrokken wagens erg lang
zaam gingen, hooguit 3 km per uur over goede wegen en dat gedurende maximaal 
5-6 uur per dag, is het niet moeilijk ons voor te stellen dat landtransport over lange 
afstand een tijdrovende aangelegenheid was. En bovendien erg kostbaar wanneer de 
kosten voor de begeleiders en het veevoer in ogenschouw worden genomen. Er wordt 
in de antieke bronnen dan ook niet of nauwelijks gesproken over landtransporten 
van bulkgoederen over grote afstand. 

De enige tekst die ons concrete aanwijzingen geeft over de kosten van landtrans
port is te vinden bij de landbouwschrijver Cato de Oudere (ca. 200 v.Chr). Het be
treft hier informatie over de aanschaf van een olijfpers. Cato kan dit zware apparaat 
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kopen in Suessa, dat op ongeveer 40 km van zijn landgoed ligt, of in Pompeji, dat 
120 km van zijn huis verwijderd is. De tekst laat duidelijk zien dat het goedkoper 
is een olijfpers in onderdelen in Suessa te kopen en vervolgens naar huis te vervoe
ren en daar te assembleren dan zo'n zelfde olijfpers compleet in het 80 km verder 
weg gelegen Pompeji te kopen en vervolgens in zijn geheel naar huis te vervoeren. 

In de omgeving van Suessa is een olijfpers gekocht voor 400 sestertiën en 50 liter olie. De assemblagekos· 

ten bedragen 60 sestertiën en de kosten van vervoer bedragen samen met het honorarium voor 6 personen, 

inclusief de ossedrijvers, gedurende zes dagen, 72 sestertiën. De kuip compleet kost 72 sestertiën en de olie 

kost 25 sestertiën. In totaal moeten 629 sestertiën worden betaald. In Pompeji is een complete olijfpers ge· 

kocht voor 384 sestertiën en de vrachtkosten bedragen 280 sestertiën. 

(Cato, De Agricultura 22,3) 

Deze tekst toont duidelijk aan dat de kosten van transport over land van zware goe
deren hoog waren. De prijs van de olijfpers werd door het vervoer over een afstand 
van 120 km met 73% verhoogd. 

Zeetransport 

Maar hoe zat het met de prijzen van zeetransport? We hebben niet de beschikking 
over pasklare informatie die het ons mogelijk maakt exacte prijsberekeningen te ma
ken. We moeten dus afwegingen maken tussen prijsverhogende en prijsverlagende 
factoren. Een prijsopdrijvende factor was ongetwijfeld het ingewikkelde en daar
door kostbare bouwprocédé dat de schepen duur maakte. De scheepsbouwers in de 
oudheid werkten namelijk volgens de shel/-lirs/-methode. Ze begonnen met het leg
gen van de kiel, waarna zij de voor- en achtersteven aan de kiel bevestigden. Om 
het schip in de juiste vorm te krijgen brachten ze vervolgens een tijdelijk spanten
frame aan. Dan begon het meest arbeidsintensieve werk: de huidgangen werden van
af de kiel met pen- en gatverbindingen aan elkaar bevestigd. Wanneer de scheeps
huid was voltooid, werden de tijdelijke spanten vervangen door definitieve en met 
lange nagels aan de huidgangen vastgespijkerd. Gunstig voor de vrachtprijs was dat 
de voor bulklading ingerichte schepen een tonnage hadden dat kon oplopen tot bo
ven de 400 ton, zoals onder water verrichte opgravingen hebben aangetoond (Casson 
1972, 190). We weten dat de Romeinen zelfs speciale mammoetschepen in de vaart 
hadden waarvan het laadvermogen groter was dan 1000 ton (Meijer, 1991). Die grote 
schepen voeren over volle zee recht op hun bestemming af. Maar omdat de meeste 
schepen waren uitgerust met één of meer vierkante razeilen - soms was er ook nog 
een topzeil en/of een kluiver - scheelde het veel of er gevaren werd met de wind 
achter of met tegenwind. Met de wind achter haalde een vrachtvaarder al gauw een 
snelheid van 3,5-4,5 knopen per uur, met wind tegen, wanneer de bemanningen ge 
noodzaakt waren te laveren of (in het geval van kleine kustvaarders) gebruik te ma
ken van de roeiriemen, nauwelijks 2 knopen. Zo duurde de vaart van Rome naar 
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Alexandrië, een afstand van ca. 1200 zeemijl, met de wind achter ongeveer 21 da
gen, maar de terugreis van de volbeladen schepen duurde gemiddeld 60-70 dagen. 
Ook het jaargetijde waarin gevaren werd speelde een belangrijke rol. Volgens Vege
tius, een auteur uit de vierde eeuw na Chr. die een handboek voor militairen 
schreef, moest de zee van 11 november tot 10 maart worden gemeden. Vanaf 22 sep
tember tot 27 mei bracht de zeevaart grote risico's met zich mee (Vegetius, De Re 
Milizari 4, 39). Alleen wanneer de voedselvoorziening in Rome gevaar liep werd er 
in de wintermaanden gevaren. Dan moest er waarschijnlijk wel flink in de buidel 
worden getast. Maar ook in de zomermaanden met over het algemeen stabiele win
den uit het noord-noordwesten konden plotseling opkomende stormen en blinde 
klippen voor grote gevaren zorgen. Deze onzekerheden zullen zeker een prijsverho
gend effect op de vrachtprijzen hebben gehad. Maar daar stond weer tegenover dat 
de grote schepen dag en nacht konden doorvaren. Waarschijnlijk werd er voor iedere 
reis door de bevrachter en de handelaar die ruimte huurde een prijs afgesproken 
waarin de bovengenoemde prijsverhogende en prijsdrukkende factoren waren ver
werkt. 

Het Prijsedict van Dioeletianus 

Ook al missen we nauwkeurige informatie over de vrachtprijzen die voor transporten 
over zee werden berekend, toch kunnen we een indruk krijgen van de verhouding 
tussen de tarieven van land- en zeetransport. In 301 na Chr. liet de Romeinse keizer 
Diocletianus een edict uitvaardigen waarin hij de verkoopprijzen voor allerlei goe
deren en de vervoerstarieven te land en ter zee vaststelde. De prijzen waren in de 
voorgaande jaren, toen het Romeinse rijk een diepe crisis doormaakte, zo sterk ge
stegen dat een ingrijpen van overheidswege noodzakelijk was geworden. In het edict 
worden meer dan 1000 prijzen genoemd. Daarvan zijn er slechts drie tarieven voor 
landtransport en 44 tarieven voor zeetransport, op zichzelf al een bewijs dat het zee
transport over lange afstand een grotere betekenis werd toegekend dan landtransport. 

Prijsediel van Dioc/elianus 17, 3-5 
Landlransporl 
Het vrachttarief voor een wagenlading van 1200 pond (= ca. 550 kg) bedraagt per 
mijl (een Romeinse mijl = 1480 m) 20 denarii. 
Het vrachttarief voor een lading van 600 pond (= ca. 275 kg) die per kameel wordt 
vervoerd, bedraagt per mijl 8 denarii. 
Het vrachttarief voor een lading per muilezel bedraagt per mijl 4 denarii. 

Prijsediet van Dioc/elianus 37, 1-42 
Zeelransporl 
Vrachttarieven tussen plaatsen en provincies die niet mogen worden overschreden. 
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van Alexandrië naar Rome 
van Alexandrië naar Nicomedia 
van Alexandrië naar Byzantium 
van Alexandrië naar Dalmatia 
van Alexandrië naar Aquileia 
van Alexandrië naar Af rica 
van Alexandrië naar Sicilië 
van Alexandrië naar Ephesus 
van Alexandrië naar Thessalonica 
van Alexandrië naar Pamphylia 
Evenzo van Oriens naar Rome 
van Oriens naar Salona 
van Oriens naar Aquileia 
van Oriens naar Af rica 
van Oriens naar Spanje 
van Oriens naar Baetica 
van Oriens naar Lusitania 
van Oriens naar Gallië 
van Oriens naar Byzantium 
van Oriens naar Ephesus 
van Oriens naar Sicilië 
Evenzo van Klein-Azië naar Rome 
van Klein-Azië naar Africa 
van Klein-Azië naar Dalmatia 
Evenzo van Africa naar Rome 
van Africa naar Salona 
van Africa naar Sicilië 
van Africa naar Spanje 
van Africa naar Gallië 
van Africa naar Achaia 
van Africa naar Pamphylia 
... naar Sicilië 
... naar Thessalonica 
... naar Achaia 
.. . naar Spanje 
... naar Gallië 
... naar Gallië 
Evenzo van Nicomedia naar Rome 
van Nicomedia naar Ephesus 
van Nicomedia naar Thessalonica 
van Nicomedia naar Achaia 
van Nicomedia naar Salona 

voor I castrensis modius 16 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 
voor I castrensis modius 18 denarii 
voor 1 castrensis modius 24 denarii 
voor I castrensis modius 10 denarii 
voor I castrensis modius JO denarii 
voor 1 castrensis modius 8 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 
voor 1 castrensis modius 6 denarii 
voor 1 castrensis modius 18 denarii 
voor I castrensis modius 16 denarii 
voor 1 castrensis modius 22 denarii 
voor I castrensis modius 16 denarii 
voor I castrensis modius 20 denarii 
voor I castrensis modius 22 denarii 
voor 1 castrensis modius 26 denarii 
voor I castrensis modius 24 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 
voor I castrensis modius 10 denarii 
voor I castrensis modius 16 denarii 
voor 1 castrensis modius 16 denarii 
voor I castrensis modius 8 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 

voor 1 castrensis modius 18 denarii 
voor I castrensis madius 6 denarii 
voor 1 castrensis madius 8 denarii 
voor I castrensis modius 4 denarii 
voor I castrensis modius 12 denarii 
voor I castrensis modius 14 denarii 
voor 1 castrensis modius 6 denarii 
voor 1 castrensis modi us 18 denarii 
voor 1 castrensis modius 14 denarii 
voor I castrensis modius 10 denarii 
voor 1 castrensis modius 4 denarii 
voor 1 castrensis modius 8 denarii 
voor 1 castrensis modi us 18 denarii 
voor I castrensis modius 6 denarii 
voor 1 castrensis modius 8 denarii 
voor 1 castrensis modius 8 denarii 
voor 1 castrensis modi us 14 denarii 
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Omdat in de eerste paragraaf van het edict de prijs van één castrensis modius graan 
wordt gesteld op 100 denarii, kan de prijs van land- en zeetransport ten tijde van 
Diocletianus worden berekend. Ik volg bij mijn berekening de suggestie van 
Duncan-Jones (1976) dat één castrensis modius gelijk is aan ongeveer 10 kg. Zo 
wordt de prijs van een lading graan van 550 kg (de in het edict genoemde 600 Ro
meinse pond) met een waarde van 5500 denarii bij transport met een wagen al bij 
een afstand van 300 Romeinse mijlen (= 420 km) met 6000 denarii (300x20) ver
hoogd. Zou diezelfde lading over een afstand als die van Alexandrië naar Rome, die 
1200 zeemijlen (= 1540 Romeinse mijlen) bedraagt, over land zijn vervoerd, dan zou 
de totale prijs met 30800 denarii (1540x20) zijn verhoogd. De tarieven voor zee
transport bewegen zich op een veel lager niveau. De prijs voor het transport van één 
castrensis modius graan van Alexandrië naar Rome was slechts 16 denarii, m.a.w. de 
prijs werd slechts met 16% verhoogd. Diezelfde 550 kg (55 castrenses modii) wordt 
bij transport over zee slechts 880 denarii (55xI6) duurder. Anders gezegd, het trans
port over zee was 30800:880 = 26,1 keer goedkoper. De vrachttarieven op andere in 
het edict genoemde trajecten wijken daar slechts marginaal van af. 

Deze verhouding van 1:26 is allesbehalve irreëel en komt overeen met de verhou
ding in andere pre-industriële maatschappijen (Duncan-Jones 1982,367-369). Voor 
de prijzen van riviertransport geeft het prijsedict helaas geen aanwijzingen, maar 
uit een papyrustekst (BGU III 802, col. 22) kan worden geconcludeerd dat rivier
transport niet zo goedkoop was als zeetransport, maar lang zo duur niet als land
transport. Over het algemeen wordt aangenomen dat riviertransport 5-6 maal zo 
duur was als zeetransport (Hopkins 1983, 104-105). 

Waarschijnlijk waren de totale transportkosten van graan of andere bulkgoederen 
die over zee werden aangevoerd iets hoger dan de in het edict genoemde. Graan 
moest eerst met karren van de akkers naar de dichtst bijgelegen haven of rivier wor
den vervoerd; daar moest het worden uitgeladen en in het scheepsruim worden ge
stort; bij aankomst moest het worden uitgeladen en met karren of rivierboten naar 
de graansilo's worden vervoerd. 

Wat ik met het bovenstaande duidelijk heb willen maken is dat bulkgoederen als 
graan en bouwmaterialen die van levensbelang waren voor een antieke stad, over 
grote afstand bijna uitsluitend per schip werden vervoerd. Dat was veel goedkoper 
en het ging ook veel sneller. Ik heb met opzet niet gesproken over artikelen die een 
laag volume maar een hoge waarde per eenheid hebben, zoals textiel, specerijen, 
wol, edelstenen en kostbaar aardewerk. Die namen relatief weinig ruimte in en wer
den zowel over zee als over land vervoerd. De te verwachten hoge winsten compen
seerden voor de handelaren de hoge transportprijzen. Dat geldt ook voor exclusieve 
wijnen die hun weg vonden naar alle delen van het Romeinse rijk. De wijnamforen 
namen weliswaar behoorlijk wat ruimte in, maar de winsten waren gigantisch. Zo 
is te verklaren dat in weerwil van de hoge transportprijzen wijnamforen, kostbaar 
aardewerk (zoals bv. het Terra Sigillata aardewerk uit Arezzo), sieraden en leer ver 
van de kusten zijn aangetroffen. 
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Summary 

The ancient world was an agricultural society. Nearly 90 per cent of the population 
lived directly or indirectly from agriculture. As a rule /Owns and villages were self
supporting. A few larger cities were dependent on imports from abroad. Rome, the 
capitalof a huge empire, received products from all over the world , of ten in the farm 
of tax goods. The import of grain was indeed of vital importance to Rome. 

We should note that Rome and other large cities were located near the sea or on 
navigable rivers. This phenomenon should be seen against the background of the 
possibilities and casts of ancienttransport. Despite a well-developed raad system, the 
majority of the smaller towns in the Roman Empire were hard to reach over land. 
Transport by ship offered more possibilities, although considerable risks were in
volved. 

The Price Edict , which the emperor Diocletian issued in AD 301, shows thatthe cost 
of land transport was twenty-six times as high as thal of sea transport. River trans
port was about six times as expensive as sea transport. As aresult the long-distance 
transport of voluminous bulk goods, such as building materials and grain, was nearly 
always by sea. Same high-value, low-volume goods (textiles, leather, precious ob
jects) for the local elites of the inland towns, were despite the cast imported [rom 
abroad and sometimes transported over land over long distances. 
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Stuwplan voor galeien 

L.Th. LEHMANN 

Er waren eens koopvaardij galeien, die we nu behandelen zouden als er meer over 
bekend was. We zijn alleen ingelicht over de afmetingen en proporties ervan. Oor
logsgaleien zijn vanaf het eind van de 16e eeuw in detail beschreven. Het waren lan
ge en smalle schepen, in Venetië in de 16e eeuw 125 bij 15 voet, hetgeen voor I op 
8 doorging en later in Frankrijk 144 bij 18, niet geheel dezelfde voeten en in beide 
gevallen nauwelijks 6 voet diep. 

Wat deze schepen zeer zeewaardig maakte is het feit, dat de romp grotendeels 
onder water lag en een bol dek had met een minimum aan luikhoofden. Alleen in het 
hogere achterschip waren een paar poortjes, genaamd can/anelles. Op het dek ston
den over een lengte van ongeveer 30 meter rijen roeibanken, met ertussen een gang
pad van voor naar achter, even hoog als de banken, de enige, weinig meer dan een 
meter brede weg waarlangs men van voor naar achter kon lopen, waarbij men zich 
nog langs de grote mast moest wringen. Op deze banken zaten ongeveer ISO , maar 
later tegen de 300 roeiers. Een schrijfgraag galeikapitein, Jean Antoine Barras de la 
Penne , zei: Er zijn veel dorpen in Frankrijk, waar minder mensen wonen dan je op 
een galei ziet; "on ne voit que des tê/es", Boven de massa van de roeiers staken dan al
tijd nog wat officieren, onder-officieren, matrozen en mariniers uit. 

Crescentio geeft een theorie van ballast (1607,108). Hij vergelijkt de kiel van een 
galei met de armen van een weegschaal. Als men aan een weegschaal iets zwaars 
hangt ver van het steunpunt, slaat hij heftig door. Het is daarom, volgens hem, nut
tig de kiel in het midden het meest te beladen. Hij deelt de kiel in 20 delen. De twee 
middelste moeten elk 100 can/ara ballast hebben, voor en achter de volgende steeds 
10 minder. Dat wordt samen 1100 can/ara. Eén cantaro verschilt van plaats tot 
plaats, zwevend tussen 40 en 50 kilo. Er was dus bijna 5000 kilo ballast. Crescentio 
zegt dat de ballast bestaat uit lood, zavorra en dergelijke zware zaken. Meer dan een 
eeuw geleden hebben wij al kunnen lezen, wat die zavorra (galei-Frans: saure) was. 
In 1482 ging de Duitse priester Felix Faber, als pelgrim naar Palestina, in een koop
vaardijgalei. Venetiaanse notabelen hadden een vlotte toeristenservice georganiseerd 
met alle gevolgen van dien en nog wat andere . De passagiers konden zoveel ruimte 
in het ruim huren als twee eeuwen later een zwarte slaaf zou hebben op reis van 
Afrika naar Amerika. Maar Faber vertelt, dat de passagiers wel eens een buikden
ningplank oplichtten. Daaronder was een natte massa van zand en stenen, die afgrij 
selijk stonk, maar waarin men een fles wijn kon stoppen om hem koel te houden. 

Wij weten nu dat aan dek alles erop gericht was om er over te vallen . In de tweede 
helft van de 17e eeuw worden wij uitgebreid ingelicht over wat er onderdeks was. 
Daar gold het bovenstaande ook, maar bovendien kon men daar niet rechtop staan 
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en was het er stikdonker. In de lengteas stonden, op het zaathout en onder een 
schaarstok in het dek een rij stutten. Dit staat al bij Hobier (1622, 17). In het Manuel 
van 1691, o.a. vinden wij de bancasses (Fennis 1983, index, 366). Dit zijn forse 
onderdekse 'doften' ter dwarsscheepse versterking en steun aan dingen die boven het 
dek uitsteken. Ze liggen ongeveer op kniehoogte. Dan was het ruim ingedeeld in 
chambres. Hobier zegt nog dat deze indeling geschiedt volgens de verlangens van de 
kapitein (1622, 29). Dit is een blijk van het feit, dat in zijn tijd de kapiteins nog 
eigenaars van de galeien waren, hetgeen natuurlijk aanleiding was tot allerlei kwa
lijke praktijken. Richelieu heeft geijverd, natuurlijk tegen groot verzet in, voor de 
nationalisering van de galeien (Masson 1938, 121-125). Hij kreeg zijn zin, zodat de 
kwalijke praktijken veranderden. Door deze nationalisering komt het waarschijnlijk 
dat in het Manuel van 1691 (Fennis 1983, 153) en in het manuscript Trai/é in de 
gemeentebibliotheek van Marseille (Trailé, 122) dezelfde indeling en maten van de 
chambres worden opgesomd. Van achter naar voor zijn er: 
1. Gavon. Achteronder, kapiteinshut 14'6" 

Bed van de kapitein, blijkbaar dwarsscheeps 3'6" 
2. Chambre de poupe. Ziekenboeg voor officieren 6' 
3. Office 
4. Escandola, voor lijfgoed, serviesgoed en voedselvoorraad 

van de kapitein. Samen 1219" 
5. Chambre de la compagne. Voor wijn en proviand voor de 

bemanning 14' 
6. Chambre du paillo/. Voor scheepsbeschuit 22' 
7. Sain/e Barbe. Heilige Barbara, beschermheilige van 

kanonniers. Kruitkamer. 3'9" 
8. Chambre de miège, of Taverne. Voor wijn, die de comi/e 

aan de bemanning verkoopt, en reserve touwwerk 
9. Chambre des voiles. Zeilkamer 
10. Caisse des fèves. Bonenkist. Volgens alle berichten waren 

bonen de enige groente die de roeiers ooit kregen 
11. Chambre des sar/is. Kabelgat 
12. Chambre de proue. Nog meer touw 
13. Taular des malades. Ziekenboeg voor de mindere man, die 

op een soort tafel gelegd werd. Daaronder stond de medicijn-
kist van de chirurgijn, en de kist ijzerwerk; boeien, 
kettingen van de argouzÎn 

14. Gavon de proue. Vooronder, ook bekend als trou à charbon 
(kolenhok). Ook voor "autre choses de peu de considération" 

8'6" 
14'6" 

2'8" 
9'8" 

10'6" 

13' 

In de volgende eeuw ontstond een anoniem geschrift, dat blijkbaar voortkwam uit 
de orde van Malta. Het werd geschreven op Malta, maar is bewaard in de bibliotheek 
van het Marinemuseum in Madrid. De titel is Remarques et observations particulières 
sur les manoeuvres d'une galère. Hierin zijn de afmetingen anders, maar de namen 
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Fig . 1. Indeling van een galei. 
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voo r de ehambres blijven dezelfde. 
Bij alle opsommingen moet men er rekening mee houden, dat de galère patronne 

(gecommandeerd door de luitenant-generaal) en de réale (koningsgalei, in republie
ken genaamd Capitana, beide het schip van de hoogste officier, de kapitein-gene
raal) steeds wat groter zijn, ook in details . 

De man die zorgen moest voor het stuwen van ballast en lading was de eornite. Er 
was een tijd dat, in Venetië althans, de eomite de gezagvoerder was, maar de titel 
was gezakt in de hiërarchie. Toch was de eomite ongeveer de meest belangrijke man 
aan boord. Zijn rang was gelijk aan die van bootsman bij de zeilvaart, maar hij had 
meerdere taken: navigatie, zeilen, roeiers, ballast en lading; op dat alles had hij toe
zicht. 

"Stivar la galea , toeeante al eornito", zegt Crescentio (1670, 106). Volgens Hobier 
(1622, 48), controleert de eomite de balans van het schip door een schietlood aan de 
grote mast; "qui penehe un peu vers la proue". In dat deel van het Traité in Marseille, 
dat uitgaat van voorstellen gedaan in 1678 door de scheepsbouwers Simon en J.B . 
Chabert, en Pierre Hubaq, die overgenomen werden door het eonseil de construct ion 
(p. 127-343), leest men van een merkwaardig instrument om de diepgang te contro
leren (p. 166): Een groot houten wiel, dat men in het water legt en horizontaal langs 
de scheepswand rolt om op bepaalde plaatsen verticale metingen te doen. De eigen
lijke ballast bestaat uit buigzame gevlochten manden, genaamd coufes vol kiezel
stenen, dichtgebonden met oud touw (p . 169; Fennis 1983, 251). Deze lagen waar
schijnlijk tussen de kimwegers (escouets), die een langwerpig ovaal vormden dat liep 
van achter in het gavon de proue tot voor in de escandola met daaroverheen een 
buikdenning. Ertussen of erbovenop legde men ook kanonskogels, dat is niet geheel 
duidelijk. Een nieuwe galei had nodig 600 coufes van 600 pond en 500 kanonskogels 
van gemiddeld 40 pond. Dat was 56000 pond van die tijd en meer dan 25000 kilo. 
Op pag. 168 wordt de opmerking gemaakt dat "messieurs les officiers" soms zoveel 
bagage aan boord brengen, dat het evenwicht verstoord kan worden. Daar moet de 
eomite zich niet te druk over maken. Hem wordt aangeraden een stel kanonskogels 
van verschillende kalibers in reserve te houden en op verschillende plaatsen, waar 
dat effect heeft, tussen de spullen te stoppen. 

Uit andere bron weten wij dat de coufes bij het begin van de campagnes, in het 
voorjaar, door de roeiers uit het ruim gehaald moesten worden, van hand tot hand, 
door die kleine luikjes. Daarna moesten alle stenen eruit gehaald worden en op de 
kade, misschien om de reden, die Felix Faber noemde, één voor één gewassen, "tot 
ze zo blank waren als parels" (Zysberg 1987, 194). 

Kapitein Fontette, wiens Traité des manoeuvres des galères ook deel uitmaakt van 
het Trailé van Marseille (p. 343-420) raadt aan in de Ste Barbe geen kanonskogels 
als ballast te gebruiken, maar platines de plomb, blijkbaar lood in niet ronde vorm. 
De kanonskogels zouden kunnen rollen (p. 385). 

Een andere bijdrage aan deze compilatie zijn de Mémoires van Ie sieur Masse fils, 
eomite réal (blijkbaar bootsman op de réale), in 1729 gecopiëerd door luitenant 
d'Harancourt (p. 424-496). Hierin lezen wij dat het kruit in de Ste Barbe het laatst 
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aan boord moest komen, gehanteerd door gens de liberté (uit angst voor kamikaze
plannen van roeiers?), met een officier erbij die kijkt of er nergens vuur is. Na af
loop wordt alles gespoeld; de luiken door ze in het water te gooien. 

Het manuscript uit Madrid vertelt nog meer. Er zijn comites die de ideale water
lijn markeren met spijkers in de buitenhuid, wat doet denken aan onze Plimsoll
watermerken. Een ander zette een kommetje neer met een horizontale cirkel edn ge
schilderd en gedeeltelijk gevuld met kwik. Maar, zegt de schrijver, dit kan wel eens 
niets uithalen als men de ligging van de galei niet goed heeft geobserveerd bij haar 
tewaterlating (p. 71-73). Op p. 131 begint een verslag hoe men ehambre na ehambre, 
te beginnen bij de paillol de ballast legt tot de hoogte van de wrangen, daarover de 
buikdenning en daarover saumons de plomb (schuitjes lood), die elk een quintal 
wegen. Een quintal is de eantaro van Crescentio. Langs scheidingswanden legt men 
rijen kanonskogels die weer vastgezet worden met ballast. Als er niet veel scheeps
beschuit voor de reis nodig is moet het gewicht aangevuld worden met ballaststenen. 
De Anonymus van de Trai/é heeft iets met kanonskogels, die uit Malta iets met ka
zen, die hij overal tussen wil stoppen. 

Voor de mast zijn er geen scheidingswanden, alleen baneasses en de bonenkist 
(waarover het manuscript uit Madrid niets zegt), volgens het Manuel uit 1691 
(Fennis 1983,72). Over de mas/baneasse, de bonenkist en de kabelgatbaneasse ligt 
soms een reserveroer , dat met zijn gebogen vorm, zijn lengte van 22t voet, en zijn 
grootste breedte van 3 voet een heel gewurm moet hebben veroorzaakt bij het bin
nenbrengen door een klein luik. Langs de wanden liggen of hangen ook nog reserve
riemen; 34 voet 4t duim lang (Fennis 1983, fig. C21). 

Voor het stuwen en het nog overal kleine hoekjes uitsparen voor dingen en soms 
voor mensen, moet veel vernuft nodig zijn geweest. We zouden nog bladzijden lang 
kunnen opsommen, maar het belangrijkste is toch waarschijnlijk het water. 

In het Traité kan men lezen (p. 220): "Si un homme qui rame dans les grandes eha
leurs ne se rafra/ehit de /emps en temps il fau/ qu'il crève ou qu'il cesse de ramer". Er 
waren 400 vaten water aan boord onder de banken en in de rougeole i.e. tussen dek 
en outrigger. Onder de stutten voor de laatste waren latten getimmerd die bou/asses 
heetten. Tussen die en het dek bleven spleten open die rougeoles heetten, om het 
buiswater weg te laten lopen. De termen werden nog al eens door elkaar gehaald. 
Hoe deze vaten precies verstouwd werden wordt nergens duidelijk, maar het couran
te vat stond naast de bank, op de bou/asses met iets als een bierpompje eraan. Elke 
bank had een blikken of houten drinknap. Op die bou/asses stond nog meer, kippen 
in hokken en soms levende schapen. Het leven was er niet alleen voor mensen on
aangenaam. Bij het algemeen op de galeien heersende favoritisme kon een roeier nog 
wel eens een gemakkelijk baantje krijgen als voerder van de kapitein zijn kippen. 
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Summary 

Of merchant galleys, in general use before AD 1500, we do not know much, but from 
the beg inning of the 18th century so much information is available about war galleys 
that we know, from French manuscripts, whattheir mainly non-commercial cargo was 
and how it was stowed. 

This was the responsibility of the 'comite', first mate cum boatswain cum slave 
driver. 

The galley was a narrow, long and low ship. Her seaworthiness depended on a 
watertight huil , the rowers being relegated to a 'scaffolding' over it. The cambered 
deck had only a few small hatchways, with high coamings. Even spare rudders had 
to be manoeuvred through these. We read how same 'comites' combined cheeses and 
cannonballs in one compartment, while others preferred disks of lead , because these 
did not roll. As crews were very numerous (e .g. 245 or more aarsmen) much in the 
way of victuals was needed and especially water, casks of which lay under the rowing 
benches and beMeen the supports of the outriggers. Under these cireumstances the 
trim was very important and several sehemes were applied to control il. 
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Twee graanschepen. Een botanische studie van de lading 

MAR TIJN MANDERS 

Inleiding 

In 1991 heb ik graanmonsters onderzocht uit twee verschillende scheepswrakken: 
Scheurrak SO I en Scheer I. Beide wrakken liggen in de Waddenzee. Dit onderzoek 
voerde ik uit op het Instituut voor Prehistorie in Leiden (IPL). Het onderzoek vond 
plaaats onder supervisie van prof. dr. C.C. Bakels. Scheurrak SO I is het wrak van 
een eind 16e-eeuwse Nederlandse koopvaarder; het ligt ongeveer 9 mijl ten noord
oos ten van de haven van Oudeschild (Texel). Scheer I is het wrak van een koop
vaarder uit de 16e- / 17e eeuw dat zuidwestelijk van Scheurrak SO I ligt (fig. I). Het 
opvallende aan deze wrakken is, dat er grote hoeveelheden botanisch materiaal be
waard zijn gebleven . Dit komt voornamelijk door de zeer snelle sedimentatie in de 
Waddenzee. Doordat deze wrakken boven de bodem uitsteken, hebben ze veel fijn 
slib kunnen vangen. Dit heeft tot uitstekende conserverende omstandigheden geleid. 
De botanische materialen, die in Scheurrak SO I bewaard zijn gebleven, zijn onder 
andere touwen zeil gemaakt van hennep, matten en manden gemaakt van wilge
tenen, kort gekapte berkestammetjes (waarschijnlijk brandhout voor de oven) en 
grote hoeveelheden graan. Ook Scheer I bevatte grote hoeveelheden graan. Er wordt 
aangenomen dat dit graan deel van de lading uitmaakte. Omdat dit graan ons infor
matie kan verschaffen over bijvoorbeeld de aard en herkomst van de lading, zijn in 
de loop van de opgravingen een aantal graan monsters genomen. In wat hier volgt 
zullen de resultaten van het onderzoek van deze monsters besproken worden. 

Scheurrak SO I 

In 1984 werd Scheurrak SO I ontdekt door Hans Eelman uit De Koog, Texel. Vanaf 
1986 wordt er door de Afdeling Archeologie Onder water (A.A.O.) van W.V.C. 
onderzoek gedaan naar de resten van dit schip (Maarleveld, 1990). Bij het graven 
van een proefsleuf over de gehele breedte van de vindplaats kwam het graan letter
lijk boven drijven. Het bleek dat grote hoeveelheden bewaard waren gebleven achter 
de rechtop staande dekbalken van de naar buiten omgeklapte stuurboordzijde en on
der daar bovenop terecht gekomen dekplanken. Het vlak was al eens vrijgespoeld en 
van graan ontdaan. Wel werden daar, in si/u, enkele zogeheten slieten aangetroffen. 
Dit zijn ruw bekapte stammetjes, die hier hoogst waarschijnlijk dienden om een 
vloertje van planken te dragen. Deze planken zijn her en der verspoeld in het schip 
aangetroffen. Boven op dit vloertje lag, zoals het zich laat aanzien, een laag stro. Er 
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Fig. J. Lokaties van de twee graanschepelI Scheurrak SO J (I) en het Scheer J (2) 
ill de Waddenzee. 

zijn aanwijzingen gevonden dat het stro gebundeld was, getuige enkele bosjes aan 
elkaar gebonden stro gevonden in het schip. Boven op dit stro lag de lading graan 
waarschijnlijk los gestort. In figuur 2 is deze manier van stuwage weergegeven. Bo
ven het ruim met los gestort graan waren nog minstens twee dekken gebouwd. Het 
eerste dek was voornamelijk volgestouwd met vaten vis, rundvlees en drank. Het 
graan laden of lossen zal dus een tijdrovende zaak geweest zijn. 

Onder nummers 3 tlm 9 in tabel I zijn de monsterinhouden van Scheurrak SO I 
te vinden . 

Scheer 1 

Scheer I werd al veel eerder dan Scheurrak SO I, in de jaren 1975 tot en met 1977, 
opgegraven door twee amateurarcheologen Willem Hart en Rob Leewis. De eerste 
toestemming voor berging was al in 1967 bij Domeinen verkregen. Een Afdeling 
Archeologie Onder water bestond immers nog niet. De opgraving is op een betrekke-
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lijk verantwoorde manier uitgevoerd met de intentie zoveel mogelijk te documente
ren. Naast grote hoeveelheden graan bestond de scheepslading onder meer uit lood
baren (Leewis, 1979). 

Samenstelling van de graanladingen 

Wat de samenstelling van de monsters betreft verschillen ze weinig. Zeer opvallend 
is echter het verschil in conservatie tussen de twee onderzochte monsters van Scheer 
I. Het eerste monster (en ook alle monsters van Scheurrak SO I) bestaat uit een sa
mengedrukt plakkaat van graanvellen met een grote diversiteit aan onkruiden. Hier
tussen zijn ook kleinere zaden en insekten bewaard gebleven. Bij de opgraving van 
Scheer I werden deze platgedrukte zaden echter niet als zodanig herkend: men dacht 
dat het kafresten waren die als stuwingsmateriaal hadden gediend (Leewis, 1979). 
Het tweede monster bestaat uit losse graankorrels en onkruiden. De lading waar dit 
monster uit kwam werd wel al destijds als graan geïdentificeerd. Het opvallende aan 
dit monster is dat de zaden heel goed geconserveerd zijn. Zelfs het zetmeel was in 
de granen nog aan wezig zodat ze op de vorm gedetermineerd konden worden. De 
granen uit het eerste monster van Scheer I en die van de monsters van Scheurrak SO 
I konden, omdat ze zo plat gedrukt waren, vaak alleen op celstructuur gedetermi
neerd worden (fig. 3). Hoe het verschil in conservatie ontstaan is, weet ik niet. Ge
zien het feit echter dat op twee verschillende plaatsen waar houten scheepsconstruc
ties zichtbaar waren bemonsterd is (mond. med. Leewis), sluit ik de mogelijkheid 
niet uit dat Scheer I twee verschillende schepen betreft die op nagenoeg dezelfde 

6 

Fig. 2. Een reconstructie voor de manier waarop het graal! van het Scheurrak sa I 
vervoerd werd . I . Zaathout; 2. Wegers; 3. Sliet 4; Vlonder; 5. (Gebundeld ) Stro; 6. 
Graan. 
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Fig. 3. Twee keer broodtarwe (Triticum aestivum): a. de platgedrukte graan vellen van 
het eerste monster van het Scheer J; ook die van het Scheurrak SO J zien er zo uit; 
b. de granen van het tweede monster van het Scheer J; deze hebben nog min of meer 
hun oorspronkelijke vorm en er is nog zetmeel aanwezig in de granen (foto: Jan 
Pauptit: 5x). 

plek gezonken zijn. Om hier verdere uitspraken over te kunnen doen zal eerst nog 
eens naar het vondstmateriaal gekeken dienen te worden. Voorlopig ga ik er vanuit 
dat het hier één sc heepswrak betreft. 

Bij het botanisc h onderzoek kwam naar voren dat het bij beide scheepswrakken 
om een lading broodtarwe (Tri/icurn aestivurn) gaat. Van broodtarwe werd tarwe
brood gemaakt dat destijds vooral bestemd was voor de wat beter bedeelde mensen. 
De wat minder bedeelden moesten het met rogge (Secale cereale) en boekweit (Fa
gopyrum esculen/urn) doen, waar respectievelijk roggebrood en boekweitpap van ge
maakt werden. Dit laatste gewas kwam echter vooral pas rond de tweede helft van 
de 17e eeuw in zwang (Faber, 1988). 

De genomen monsters bestonden echter niet aIleen uit broodtarwe. Ze waren ver
ontreinigd met onkruide n, kafresten en hennepvezels. Deze hennepvezels (Cannabis 
sativa), die alleen in de monsters van Scheurrak sa I regelmatig voorkwamen, zijn 
waa rschijnlij k afkomstig van verslagen touwen niet van een aparte lading hennep . 
Ee n veel voo rkomend onkruid in alle monsters was bolderik (Agrostemma gi/hago, 
fig. 4 & tabel I). Deze grote zaden zijn giftig; een concentratie van 5% of meer in 
het graan kan zelfs dodelijk zijn (Knörzer, 1967). Bolderikzaden, waarvan de diame
ter ongeveer even groot is als de dikte van de graankorre ls. kunnen niet, zoals vele 
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Fig . 4. Bolderik (Agrostemma githago) uit 
een vall de monsters van het Scheurrak SO J 
(Jota: Jan Pauptit: 5x). 
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andere onkruiden, met zeven van dit graan gescheiden worden. In veel stads beerput
ten is gemalen bolderik aangetroffen. Dit wijst er op dat bolderik veelal met het 
graan mee gemalen werd. Nu is het niet zo dat men direct na het eten van de bolde
rik dood hoeft te gaan. Het gif concentreert zich in het lichaam en na geruime tijd 
kan men aan de gevolgen hiervan overlijden. Een percentage lager dan 5% kan hier
voor ook al voldoende zijn. Het percentage bolderik in de monsters wisselt nogal; 
soms ie ts minder (2-3%), soms ook beduidend meer (ongeveer 10%) dan 5%. Dit is 
dus gevaarlijk veel. Juist omdat er grote hoeveelheden bolderik in het graan zaten, 

Fig. 5. Rogge (Secale cereale) uit het tweede 
monster van het Scheer J. Echter ook in het 
eerste maIlster en die van het Scheurrak SO 
I kwam rogge voor (Jota: Jan Pauptit: 5x). 
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Fig. 6. Gerst (Hordeum vulgare) 
met kaf uit het tweede monster van 
het Scheer I (foto: Jan Pauptit: 
5x). 

Fig. 7. Kultuurhaver (A vena sati
va) met kaf. Hier voorkomend als 
verontreiniging in de monsters van 
zowel het Scheer 1 als het Scheur
rak SO I (foto: Jan Pauptit: 5x). 

Fig. 8. Enkele overblijfselen vall 
insekten uit het eerste monster van 
het Scheer 1. Ook in de andere 
monsters kwamen insektenresten 
voor. Linksboven is de kop van een 
wants. de rest zijn overblijfselen 
van de graanklander, een graan
kever (foto: Jan Pauptit: lOx) . 
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is het mogelijk dat de graanlading toch nog, op een of andere manier, gezuiverd zou 
worden. 

Naast broodtarwe komen er ook andere granen in de monsters voor, namelijk rog
ge (Secale cereale, fig. 5), gerst (Hordeum vulgare, fig. 6), kultuurhaver (A vena sa
tiva, fig. 7) en emmer (Triticum dicoccum). Echter vergeleken met de broodtarwe is 
de concentratie van deze zaden te klein om te kunnen zeggen dat het hier om bewus
te lading gaat of om verontreiniging. Het laatste is wat aannemelijker omdat procen
tueel het aandeel van deze zaden erg laag is. Andere kultuurgewassen die in de vorm 
van zaden in de monsters voorkwamen zijn: boekweit (Fagopyrum esculentum) , hen
nep (Cannabis sativa), raapzaad (Brassica rapa), lijnzaad (Linum usitatissimum) en 
maanzaad (Papaver somniferum). De laatst genoemde drie werden destijds verbouwd 
om er olie uit te halen. Naast zaden zijn er ook kafresten in de monsters gevonden 
van vooral haver en gerst. Er zijn bijna geen kafresten van broodtarwe gevonden; 
de graanlading werd dus al gedorst vervoerd. Omdat bij haver en gerst het kaf veel 
moeilijker van de graankorrel loslaat, zijn hier nog wel kafresten van aanwezig. 

Zowel in de monsters van Scheurrak SO 1 als in die van Scheer I werden ook res
ten van insekten aangetroffen (fig. 8). Het best vertegenwoordigd waren de graan
klanders. Dit zijn kevertjes die van het graan leven en dus ook nergens anders te 
vinden zijn dan tussen het graan. Andere voorkomende insekten waren onder andere 
wantsen en luizen. 

Herkomst yan de lading 

De onkruiden die in de monsters voorkomen kunnen ons informatie geven over de 
herkomst van de lading. De zaden die tussen het graan gevonden zijn, komen van 
onkruiden die hiertussen groeiden. Veel van deze onkruiden hebben hun versprei
ding over een heel groot gebied, doch enkele soorten zijn specifiek voor een bepaal
de regio. Door de verspreidingsgebieden van deze onkruiden te karteren op de ma
nier zoals figuur 9 laat zien, kan men de herkomst van het graan opsporen. Op deze 
wijze ontstond figuur 10. Het gebied waar de diverse verspreidingsgebieden over
lappen is zwart. Dit is het herkomstgebied van de graanlading, dat zich uitstrekt in 
een halve cirkel van voormalig Pommeren tot en met de Baltische Staten (fig. 10). 
Theoretisch is er nog een kans dat het graan uit Zuid-Finland of Zuid-Zweden 
komt. Vanuit historisch oogpunt is het echter waarschijnlijker dat het graan onder
deel is van de zogenaamde 'Vistula- of Weichselhandel'; graan afkomstig van het 
Poolse binnenland dat naar de Oostzee-havens en met name Danzig over de rivier 
de Weichsel vervoerd werd (Davies, 1981). Van hieruit ging het graan dan vaak naar 
Amsterdam, omdat deze stad voor dit produkt een stapelfunctie verworven had. 

Bij deze herkomstanalyse ben ik er vanuit gegaan dat de verspreidingsgebieden 
van de onkruiden min of meer identiek zijn aan de huidige verspreidingsgebieden. 
In de literatuur heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden die op het tegendeel wij
zen. 
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Fig. 9. Door. op de hier bovenstaande 
manier, de verspreidingsgebieden van 
een aantal onkruiden Ie karleren. ont
slaat afbeelding 10. De cirkels stellen 
de verspreidingsgebieden van drie ver-
schillende onkruiden voor. 

Verdere opmerkingen 

Op grond van de onderzoeksresultaten weten we ongeveer waar het graan van de 
koopvaarders van Scheurrak SO I en Scheer I vandaan kwam. Niet duidelijk is of 
deze schepen zouden uitvaren met een lading graan die van de Amsterdamse stapel
markt afkomstig was, of dat ze uit het Oostzee-gebied kwamen en op de rede van 
Texel lagen om gelicht te worden? Over deze vraag kunnen we nu onze gedachten 
laten gaan. Aan het einde van de 16e eeuw had Amsterdam een stapelfunctie in 
Europa wat graan betreft. Zeer grote hoeveelheden hiervan werden af-en aange
voerd. De graanhandel over zee, vanuit Amsterdam, had veelal met kapers te doen. 
Een voorbeeld hiervan is de Straatvaart. Schepen die hier voeren waren dan ook 
zwaar bewapend. In Scheurrak SO 1 zijn weliswaar enkele rolpaarden gevonden, 
maar geen kanonnen. Wat ook opvalt is dat er geen geschutpoorten aangetroffen zijn. 
Als het schip al bewapend is geweest, dan zal dat waarschijnlijk niet zwaar zijn 
geweest. Het is dan ook aannemelijker dat het schip met de lading graan uit het 
Oostzee-gebied kwam en op de rede van Texel lag om gelicht te worden. In Scheer 
1 is er tenminste één (smeedijzeren) kanonsloop aangetroffen die tegenwoordig in 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te bewonderen valt. Verdere gegevens over 
de bewapening ontbreken echter, zodat voor dit schip geen antwoord gegeven kan 
worden op de vraag of het uitgaand of binnenkomend was. 

Conclusie 

De koopvaarders van Scheer 1 en Scheurrak SO 1 waren geladen met broodtarwe. 
Het karteren van de verspreidingsgebieden van de onkruiden die tussen dit graan 
zaten, bracht het Oostzee-gebied als waarschijnlijk herkomstgebied voor beide 
ladingen graan. Of de schepen, toen ze vergingen, uitgaand waren of op de rede van 
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Fig. 10. Herkomstgebied van zowel de graanmonsters van het Scheurrak sa 1 als die 
van het Scheer 1. Het lichtgrijze gebied is het maximale verspreidingsgebied van de 
onkruiden die geen mondiaal verspreidingsgebied hebben. Het overlappingsgebied van 
de verschillende onkruidverspreidingsgebieden is in deze kaart zwart getekend. Het 
gearceerde gedeelte van het kaartje is een overgangsgebied. 

Texel lagen om gelicht te worden, kan bij Scheer I niet met zekerheid gezegd wor
den. Vanwege het gebrek aan bewapening op Schenrrak sa I neem ik aan dat dit 
schip op de rede van Texel lag om gelicht te worden. 
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Summary 

The Iwo merchanl vessels of Scheer 1 (early 17lh cenlury) and Scheurrak SO 1 (lale 
l61h century) were partly loaded with wheal.ln the Scheurrak SO 1 ship this grain 
was bulk laaded. as can be seen in figure 2. For Scheer 1 we do not exactly know 
whelher Ihis was Ihe case. By mapping Ihe dislribution of Ihe arabie weeds which oc
curred among the wheal. il was fOUild that Ihe wheal cargos from bOlh ships had Iheir 
origin inlhe Ballic (fig. 10) . Also seeds of olher crops besides wheal were found in 
Ihe samples laken from Ihese shipwrecks. Because of their small quanlilies. il is more 
likely thai Ihese are cOlI/aminalion Ihan thai these crops were part of Ihe cargo. 
Whether these ships. when they sank. were outgoing wilh grain loaded in Amsterdam . 
or were lying in the roadstead of Texel wailing to be unloaded. is unknown for Scheer 
J. Beeause of the laek of armamelll on Scheurrak SO J. th is ship was presumably ly
illg ill the roadstead of Texel waiting to be uIIlaaded. 
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Tabel I . Inhouden van de monsters van Scheer I (monster I & 2) en van Scheurrak 
SO I (3 I/m 9) . E: Enkelen; x: Tiental/en; xx: Honderden; xxx: Duizenden; cf: 
Determinatie is niet geheel zeker; ': Ook enkele peulen aanwezig; '0: Vanwege de 
staat van het materiaal was verdere determinatie onmogelijk.; ........ : Verschil tussen 
SinapÏ$ arvensis en vooral Brassica rapa was soms zeer moeilijk te zien . 

Scheer 1 Scheurrak SO 1 

Monster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cultuurgewassen 
A vena sativa 30 2 5 3 1 

HordClun vu/gare 3 1 

Secale ccrealc x E 4 13 2 

Triticum aestivrun xx xx xx xxx xx XX xx xx xx 

Trilicum dicoccum 

8rassico rapa 2 2 44 3 13 

Cannabis sa(jva 3 

Fagopyrum esculcntum 

Linum usitatissimum 2 

Papaver somniferwn 11 

Onkruiden 

Agropyron re pens 1 

Agropyron repens/littorale 2 

Agrosu:mmo githago <100 37 5 114 23 55 107 41 13 

Anrhemis cotula 23 2 4 

Atriplcx parulo cf 

Atriplo: potula/prostato 2 

AVe/Ia fOfUO 3 3 1 

8rassica nigro 2 5 1 2 

8rassica olerocea/nopus 

8rassica spec. 

8romus mollis E 

8romus secalinus x 

Bromus spec. 2 E 31 18 2 x 11 

Buglossoides arveflsis 2 3 3 3 2 

CapselIa bursa-pastoris 3 

Carcxflava 
Cara spec. 

Centaurca cyonus 16 4 3 
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Centaurea scabiosa 1 

Chcllopodium album 3 3 

Chenopodium rubrum lef 

COllsolida regalis 1 

Convolvulus QJVcllsis 3 

Euphorbia hclioscopa 

Fcstuca ovina lef 

Ga!eopsis scgcmm lef 

Galcopsis sJXciosa lef 

Galcopsis tetrahit lef 

Galcopsis IClTahitlspcciosa 3 2 

Ga/ium aporine 17 4 18 5 2 3 2 1 

GaUum palustre 2 1 

Ga/ium spurium lef lef lef 

Galium spee. 1 

H ordcum murinum l ef 

' "neus Icnaglio lef 

JUII CUS spec. 
LapsanD communis 

Lathyrns TTWnlanus 1 

Lathyrus spec. 

Leontodon hispidus 

Lepidium campestrc 2 

Lolium /cmulcntum 8+3cf 

Marricaria inodora 1 

Mcdicago lupulina 2 1 3 13 5 

Nestia palliculara 

Odomitcs spee. 1 

Picris hicracioidcs 

Plal/wgo major 

Pao annua 

Pao spee. 1 

Polygollum Qvicufare 5 1 10 1 12 17 8 1 

Polygonum cOIH'olvu/us 8 2 2 7 2 2 3 

Polygollum hydropipcT 1 

Polygonum lapathiJoliurtl 3 2 2 3 2 

Polygonum spee. 1 

Ranuncu/us sardous 

Rapham~ raphanistrutn l+h 

Rumo: ocelaselfa 2 

Rlllnex crispus 2 

Rumex spec. 

Sc1aginclla sc1aginoidcs 
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Silene vulgaris 16 I 

Sinapis arw:nsis 7 4 5 6 3 26 I 
SinapisIBrassica··· 4 28 50 

Sonchus aspcr I I 

SpcrguJa OIVense 
Stellaria alsinclgraminae I 

Stellaria media 2 
Thlaspi arvense 
Torilis arvensis 8 

Tori/is nodosalarvensis I 

Vieia angustifolia Ir x x 
Vieia cracca lef I 

Vicia hirsuta x 24 Ir 100 x • x 
Vieia sativa lef 

Vieia spec. 22 •• 3 

Vicia hilum Cv. hirsuta?) 17 xx xx >100 3 
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Aanloop Molengat of lading als aanleiding 

Th.J. MAARLEVELD 

Inleiding 

De Nederlandse archeologie onder water, zoals die in de jaren tachtig vorm gekregen 
heeft kan eigenlijk het best gekenschetst worden als een reeks bewust gezochte inci
denten. Steeds is aan een bepaald aspect van de archeologische monumentenzorg bij
zondere aandacht gegeven. Er is op die manier ervaring opgedaan met systematische 
verkenningen in uiteenlopende onderwatermilieu's, met bescherming en consolidatie, 
met het veiligstellen van archeologische waarden bij de uitvoering van natte civiel
technische werken en natuurlijk ook met het meest tijdrovende van al: .... grootscha
lig veldonderzoek. Voor al die aspecten zijn precedenten geschapen en meer is het 
eigenlijk niet. Een alomvattende zorg, zoals de rijkdom van de Nederlandse water
bodems die zou rechtvaardigen - vooral de Waddenzee en de Voordelta hebben on
gekend goede conserveringscondities - is er zeker nog niet. Dat neemt niet weg dat 
de verworven inzichten geleidelijk aan doordringen, dat de precedenten aangeven 
hoe het beleid verder kan worden uitgebouwd en dat de archeologische waarde van 
ontdekkingen onder water steeds vaker wordt onderkend. Essentieel is dat in de 
praktische pioniersfase ook eenduidige regelgeving tot stand is gebracht. Strijdige 
regimes hebben plaats gemaakt voor soepele, maar consequente regels. De ontdek
king en het onderzoek van de vindplaats Aanloop Molengat hebben daarbij een cru
ciale rol gespeeld. In deze bijdrage wordt ingegaan op de aanleiding, planning en 
voorlopige resultaten van dat onderzoek. 

Voorgeschiedenis 

In de jaren zestig en zeventig is de toenemende stroom archeologische vondsten die 
door vissers, sportduikers, bergers en baggeraars boven water werd gehaald door de 
archeologische vakwereld geheel en al verwaarloosd en veronachtzaamd. Fraaie bag
gervondsten verschenen op de antiek-markt en werden soms gepubliceerd (e.g. vele 
publikaties van Ypey), maar aan de niet verbaggerde vindplaatsen werd geen aan
dacht besteed. 

Terugkijkend zijn daar verschillende redenen voor aan te wijzen. Enerzijds gaat 
het voor een belangrijk deel om vondsten uit historische perioden en was de belang
stelling voor historische archeologie wellicht nog gering (maar vgl. Carmiggelt & 
Hacquebord, 1990). Anderzijds hebben we zonder twijfel te maken met twee vor
men van wetenschappelijke watervrees: schroom ten aanzien van de grote complexi-
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Fig. J. De ligging van de vindplaats Aanloop Molengat. 
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teit van scheepsvondsten en ongelovige weerzin tegenover alles wat zich onder water 
afspeelt. 

Het uitblijven van belangstelling van de vakwereld heeft ernstige gevolgen gehad. 
Antiquarische exploitatie van de zeebodem werd geheel en al gesanctioneerd. Er 
kwam een gewoonterecht tot stand waarin de overheid maatregelen heeft getroffen 
die volstrekt strijdig zijn met het monumentenbeleid dat door diezelfde overheid 
werd en wordt gepropageerd; strijdig ook met de inhoud van de Monumentenwet 
zoals die de archeologie sedert 196 I reguleert. De gevolgen waren des te ingrijpender 
omdat de maatregelen teruggrijpen op een lange traditie van jutten en bergen en een 
lange traditie van overheidsbemoeienis daarmee, ten eerste om privaatrechtelijke ge
schillen te voorkomen en te beslechten en ten tweede om een graantje mee te pikken 
van de baten. Dat die traditie op het eind van de jaren zestig een bijzonder nieuw 
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leven is ingeblazen met betrekking tot archeologische vindplaatsen is zonder twijfel 
de grootste ontsporing die het monumentenbeleid in het naoorlogse Nederland heeft 
gekend. 

Vanaf 1967 zijn in voorkomende gevallen door de overheid privaatrechtelijke 
contracten afgesloten voor het bergen op archeologische vindplaatsen in de Wadden
en Noordzeebodem, voor het bergen "van goederen die geacht kunnen worden daar 
reeds lange tijd te zijn". Dat hàndelen op grond van zo'n contract met de Nederland
se Staat strijdig kon zijn met de Monumentenwet - met het publiekrecht dus - kwam 
blijkbaar bij niemand op. Als eerste werd deze regeling toegepast op een schip met 
graan dat omstreeks het jaar 1600 is vergaan. Het gaat daarbij om de vindplaats 
Scheer I in de westelijke Waddenzee (zie Manders, deze bundel). Merkwaardig is dat 
juist die vondst vrij goed is gedocumenteerd. Graan doet het uiteraard niet erg op 
de antiekmarkt en op de ballast na is het overige geborgene - een vrijwel complete 
scheepsinventaris van een schip van ruim 30 m lengte - nog bijeen gebleven en is 
de vondstsituatie vastgelegd in dagboeken en talloze schetsen van redelijke kwaliteit. 
Het zou zeker de moeite waard zijn de verzamelde gegevens uit te werken en te pu
bliceren. De concessiehouder was dan ook vooral uit interesse actief. Hij was zeker 
bereid geweest onder andere regels te werken. Nu ging hij, gebrandmerkt als berger 
en niet als onderzoeker, in eenzaamheid zijn gang. Een precedent was geschapen en 
daarmee, in weerwil van de Monumentenwet, ook de weg bereid voor een gesanc
tioneerde, ongebreidelde vondstvergaring voor de verkoop: het gewoonterecht dat 
aan het begin van de jaren tachtig prevaleerde . Het initiatief om aan die situatie iets 
te veranderen kwam ook toen uit een andere hoek dan de archeologische vakwereld. 
Op instigatie van de verzamelende musea en onder druk van geïnteresseerde duikers 
binnenslands en de Raad van Europa daar buiten werd op het Ministerie van C.R.M. 
(later W.V.C.) een voorlopig steunpunt ingericht. Problemen konden worden onder
zocht, de eerste verkenningen konden worden uitgevoerd, maar veel armslag was er 
vanwege de inadequate regels nog niet (Maarleveld, 1983; 1986a). 

Aanleiding tot verandering 

Dat in een regime met de nadruk op eigendom, opbrengst en boedelverdeling het 
accent als vanzelf op lading (en bij voorkeur waardevolle lading) komt te liggen be
hoeft niet te verbazen. Er zijn in de recente wrakduikgeschiedenis dan ook voor
beelden te over (bijv. Sténuit, 1977; Pijl-Ketel, 1982; Jörg, 1986; e.v.a.). Bij bezin
ning op zo'n regime vormt een concrete ontdekking meestal de proef op de som (vgL 
de ontdekking van de Batavia, Henderson, 1986; Green, 1989). In Nederland was dat 
de ontdekking van de vindplaats Aanloop Molengat. 

Na het opsporen van een vistuig dat door de kotter TX 7 was verspeeld verkenden 
duikers van het Texelse duik- en bergingsbedrijf Eelman op 8 juli 1984 een onbe
kende onregelmatigheid op de zeebodem. Toen zij beneden kwamen was het helder 
zicht en zagen zij .... 'wonderful things'. De geestdrift beperkte zich allerminst tot 
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de archeologische waarde: ook al was het gevondene oud, het bestond onder meer uit 
een omvangrijke partij lood en tin en vertegenwoordigde bij de toenmalige metaal
prijzen dus een aanzienlijke schrootwaarde. Vol enthousiasme werd de archeologi
sche vondst gemeld bij het steunpunt op het Ministerie, maar .... onmiddellijk werd 
ook een vergunning aangevraagd tot het uitvoeren van een commerciële berging. 
Verbazingwekkend was dat gelet op het voorafgaande natuurlijk allerminst. Geheel 
in stijl met de gegroeide aandacht voor het verleden wilden de aanvragers bij de 
berging overigens best 'begeleiding' uit archeologische kring gedogen. Dat was im
mers ook de wijze waarop gerenommeerde musea op de toegenomen belangstelling 
waren gaan inspelen (Gawronski & Kist, 1984; Horst, 1991; Weber, 1987). 

'Begeleiding door archeologen'; het klinkt alleraardigst en tot op de dag van van
daag is het een frase die in (internationale) bergingskringen nogal eens opduikt. 
Toch kun je het nauwelijks een verbetering noemen ten opzichte van niet begeleide 
ontmanteling van een vindplaats. Let wel, we hebben het over een gerichte bergings
operatie en niet over een noodopgraving. Als zo'n onomkeerbaar proces al moet 
plaatsvinden dan moet de archeoloog bepalen hoe en in welke volgorde te werk 
wordt gegaan. Hetis uitgesloten dat hij goed en verantwoord werk kan leveren wan
neer zijn rol beperkt is tot meekijken aan de zijlijn. Een dergelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden is uiterst ongewenst. Zij is steeds het gevolg van afwezig (of 
in het Nederlandse geval: ontspoord) monumentenbeleid en loopt uit op niets anders 
dan gesanctioneerde schatgraverij (Gawronski et al., 1992; Goddio et al., 1987; 
Mathewson, 1986). Dat de behandeling van archeologische vindplaatsen in deskundi
ge handen moet zijn is één van de meest voor de hand liggende grondslagen van de 
monumentenzorg. Terecht ook ligt het principe verankerd in de UNESCO aanbeve
ling van 1956 (New Delhi), in latere internationale verdragen (Londen, 1970; Malta, 
1992) en in de Nederlandse Monumentenwet. Toch was het toepassen van dit een
voudige principe op een onderwatervondst in 1984/85 allerminst vanzelfsprekend. 
Een groot aantal besprekingen, een congres van de Koninklijke Nederlandse Oud
heidkundige Bond (KNOB, 1986) en een gedetailleerd advies van de Monumenten
raad (d.d. 24 april 1985, waarin overigens aanbevelingen van 22 mei en 8 augustus 
1984 werden herhaald) waren nodig om duidelijkheid te krijgen: op 10 juni 1985 
maakte de minister van W.V.C. bekend "tot de overtuiging ... [te zijn] ... gekomen dat 
de Monumentenwet binnen de Nederlandse territoriale grenzen integraal ten uitvoer 
dient te worden gebracht". Het departement van Financiën dat steeds als contract
partner voor bergers van bodemvondsten was opgetreden conformeerde zich aan het 
nieuwe beleid. De vindplaats Aanloop Molengat was monument en niet willekeurig 
vervreemdbaar. Tevreden gesteld met een (incidenteel) vindersloon zag de ontdekker 
er van af (gewoonte- )rechten te pretenderen. In weerwil van een slechte start was 
een algemene regeling tot stand gekomen of liever gezegd aanvaard. Het was een lo
gische en kleine stap, maar met aanzienlijke gevolgen. De gegroeide situatie, waarin 
commerciële berging nadrukkelijk was toegestaan, werd beëindigd. In de herziene 
Monumentenwet (1988, stb.622) werd het beleid later expliciet verankerd. 
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Aanleiding tot onderzoek 

Met de discussies achter de rug was concrete aandacht voor de vindplaats Aanloop 
Molengal eindelijk mogelijk en .... geboden. Alleen door concrete maatregelen kon
den de prille overheidsbemoeienis en het verbod op commerciële berging geloof
waardig worden gemaakt. Systematische verkenning van de vindplaats kreeg dan ook 
hoge prioriteit. Op 13 juli 1985 werd daarmee begonnen. Deze fase van onderzoek 
bestond uit het uitzetten van een voorlopig meetsysteem, een (zeer) globale kartering 
van boven de bodem uitstekende delen, uitboren van het bodemprofiel, hoogteme
tingen en een proefput langs de westzijde. 

De inschatting dat het om een belangwekkende vindplaats zou gaan bleek inder
daad gegrond. De vondstsituatie is het best te vergelijken met de 'klassieke' wrak
heuvel, 25 m lang en 8 m breed. De bodem van het schip is door zware lading op z'n 
plaats gehouden en het geheel is daardoor geconsolideerd. Het is een proces van 
wrakvorming dat uit de Middellandse Zee goed bekend is (Frast, 1962) en voor de 
Nederlandse kustwateren veel minder typerend is. De zachte sedimenten laten hier 
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Fig. 2. Een loodbaar uil de lading Aanloop Molengal. 
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immers vaak een veel meer complete inbedding toe (Adams et al., 1990,24). Op de 
vindplaats Aan/Dop Mo/engat heeft het schip reeds lange tijd vrij aan het bodem
oppervlak gelegen. Bij een proces van voortgaande erosie is het op een harde pleisto
cene leemlaag komen te rusten die bedekt is met keien uit een uitgespoelde keileem
laag (de zgn. Texelse Stenen). De top van die leemlaag ligt op ca. 16 m beneden 
NAP. De keurig gestuwde lading bestaat vrijwel geheel uit halffabrikaten, uit mate
riaal dus dat bij aankomst verwerkt zou zijn en uitsluitend in scheepswrakken be
schikbaar is voor kwantitatieve bestudering. Naast het lood en het tin dat hierboven 
al genoemd werd gaat het om smeedijzer, ivoor, leer en diverse vaten met onbekende 
inhoud. Bovendien zijn er eindprodukten aan boord zoals kisten met kanonskogels 
en grote hoeveelheden spelden. Uit de proefput kwamen druppels kwik en laken
loodjes te voorschijn, hetgeen er op duidt dat ook lakense stof en vloeibaar metaal 
tot de lading behoorden. Het was vrij spoedig duidelijk dat de gevarieerde lading het 
belang van de vindplaats bepaalde. Een degelijke datering leverde de verkenning nog 
niet op, ook al leek de 17e eeuw het meest waarschijnlijk. 

Met deze voorlopige gegevens in de hand moest ten aanzien van de vindplaats een 
beheersbeslissing worden genomen. De wetenschappelijke potentie is dusdanig dat 
voortgaande zorg alleszins gerechtvaardigd was. In de gegeven omstandigheden kon 
die voortgaande zorg onmogelijk bestaan in afdoende beschermingsmaatregelen ter 
plaatse. Volstaan met juridische bescherming zou met gebrekkige mogelijkheden tot 
wetshandhaving en tegen de achtergrond van het voorafgaande niet verantwoord zijn 
geweest. Voortgezette en serieuze aandacht voor de vindplaats in de vorm van 
onderzoek was en is in dit geval de beste - en als precedent noodzakelijke - be
scherming. Daar staat tegenover dat er geen enkele noodzaak is de voortgang daarbij 
te overhaasten. 

Werkomstandigheden en aanpak 

In veel opzichten is Aan/Dop Mo/engat een overzichtelijke vindplaats. Onderzoek is 
daardoor methodologisch simpel. De vertaalslag van die eenvoudige methodologie 
naar acceptabele opgravingstechnieken is een ander verhaal. Het belangrijkste aspect 
is dat de technieken dusdanig gekozen worden dat ter plaatse zeer onregelmatig en 
onderbroken kan worden gewerkt. 

De vindplaats ligt namelijk uiterst onbeschut. Niet alleen is de strijklengte uit alle 
windrichtingen tussen Zuid, West en Noord ten Oosten uiterst groot, maar daar komt 
bij dat het kustprofiel ter plaatse sterk oploopt. Die snelle 'verondieping' betekent 
dat zich bij aanlandige wind snel een zee opbouwt. De deining wordt opgestuwd ter
wijl zich daaroverheen gemakkelijk venijnig korte windgolven vormen. Veilig onder 
water werken is dan absoluut onmogelijk. Goed werkbare dagen zijn zeldzaam en 
onregelmatig over het seizoen verdeeld. Bovendien betekent de ligging in deze 
'hoge-energie-zone' dat zich bij slecht weer ook langs de bodem veel beweging en 
sedimenttransport voordoet. Hulpmiddelen bij het onderzoek moeten daartegen 
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bestand zijn. Voor het overige zijn de werkomstandigheden en de werkdiepte 
alleszins acceptabel. Het belangrijkste pluspunt is dat het Noordzeewater naar 
Nederlandse maatstaven vrij helder is. Vooral na de algenbloei kan het zicht 
bijzonder goed zijn. Meestal valt die helder water periode in de eerste weken van 
juli. 

Bij de gedetailleerde kartering van de vindplaats is er voor gekozen het goede 
onderwaterzicht optimaal te benutten. In plaats van de meet- en tekentrucjes die in 
de Nederlandse archeologie onder water vrijwel standaard geworden zijn (Maarle
veld, 1984; 1990) wordt zoveel als mogelijk met de camera gedocumenteerd. De 
basisdocumentatie bestaat uit verticale opnamen, waar nodig aangevuld met 0 bliques 
en schetsen. Om een fotogrammetrische uitwerking mogelijk te doen zijn worden de 
verticale opnamen met een voldoende overlap genomen met een gekoppelde (dubbe
le) camera. Elk fotopaar vormt op die manier een stereomodel (Maarleveld & Vos, 

Fig. 3. De inhoud van een val 
mellin (folo: Jan Pauplil ). 
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1989). Na elke karteringsronde kan een laag van de wrakheuvel worden afgepeld. 
Lastig is dat de veldwerkfase waarin gefotografeerd moet worden niet noodzake

lijkerwijs met een helder water periode samenvalt. Ook om die reden moet het 
onderzoek over een hele serie jaren worden gespreid . In verband met de voorbeeld
functie van de vindplaats is dat eigenlijk geen bezwaar, zolang de onderzoeksstrate
gie maar nauwgezet kan worden uitgevoerd. In de bedrijfsvoering worden de bezwa
ren opgevangen door dit werk parallel te laten lopen met onderzoeken elders. 

In 1986 is ten behoeve van het voortgaand onderzoek op de vindplaats een ge
schikte infrastructuur aangebracht. Door de Directie Noordzee van de Rijkswater
staat is rondom de wrakheuvel een zwaar frame afgezonken. Vanaf een dwarsbalk 
boven dit frame konden de eerste foto's worden gemaakt. Er is toen negen dagen op 
de vindplaats gedoken. De inschatting was dat er vijf veldseizoenen voor nodig zou
den zijn om het veldonderzoek volgens planning af te ronden (Maarleveld , 1986b). 
In 1987 is de eerste laag systematisch gefotografeerd en is een begin gemaakt met 
het verwijderen daarvan (Maarleveld, 1988). In 1988 is het werk gestagneerd. Nadat 
de opgraving van de eerste laag was afgerond trad er geen helder water periode op. 

Fig. 4. Het keurzegel van Paulus Peer uit 1588, zoals dat is aangebracht op tinrollen 
uit de lading Aanloop Molengat (foto: Jan Pauptit) . 
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Bovendien was bij storm een vissersschip met zijn boomkor vastgelopen in de instal
latie boven het wrak, wat aanzienlijke schade heeft opgeleverd. Het incident vormde 
indirect de aanleiding om te experimenteren met een andere methode om de camera 
boven de vindplaats te laten zweven, die uiteindelijk veel flexibeler is en beter vol
doet. In 1989 en 1990 vielen goed weer en helder water niet samen, terwijl de voort
gang daarvan afhankelijk was. Er werd volstaan met een beperkt aantal (frustreren
de) kijk- en opstartacties op de vindplaats. Pas in 1991 kon opnieuw een volledige 
serie verticale opnamen worden gemaakt. Vanaf het toen bereikte punt moet het mo
gelijk zijn de opgraving in twee à drie veldseizoenen te voltooien. 

Enkele resultaten 

Doordat het veldonderzoek over vele jaren gespreid wordt loopt de uitwerking van 
de gegevens daarmee min of meer parallel. Sommige analyses moeten nog wachten, 
maar met andere kan al een begin worden gemaakt. Naast onderzoek van de stuw
wijze, de totale samenstelling van de lading en de karakterisering van het schip vor
men de uiteenlopende ladinggroepen het doelwit van het onderzoek. Geheel onder
geschikt is de ontwikkeling van veldwerk- en onderzoeksmethoden. De fotodocu
mentatie werd al genoemd en in het kader van de geodetische opleiding aan de 
Technische Universiteit te Delft werd een studie verricht naar de bruikbaarheid 
daarvan voor de opbouw van een volledig driedimensionaal databestand (Hugen, 
1990). Als vervolg hierop is een klein gedeelte driedimensionaal gekarteerd (Geo
delta, 1992). De behaalde nauwkeurigheid is zo hoog dat we ons af moeten vragen 
of niet volstaan kan worden met een grovere handkartering. Wel blijft dan een pro
bleem hoe de derde dimensie zinnig in het bestand kan worden ingevoerd (vgl. Bot
ma & Maarleveld, 1987). 

De meest gedetailleerde informatie leverde aanvankelijk de lading tin op. Het gaat 
om opgerolde bladen ruw uitgegoten tin. De samenstelling is zo puur (bijmenging 
bismuth 0,2%, overigens slechts sporen) dat het met kop en schouders boven de 
thans gehanteerde zuiverheidsnormen uitsteekt. Elke rol is voorzien van een drietal 
keurmerken, die de mijn van oorsprong, een handelshuis enjof een vorstelijk zegel 
weergeven. Tot nog toe zijn 20 verschillende zegels in allerlei combinaties waarge
nomen. Sommige zegels zijn gedateerd en de weergegeven jaartallen lopen uiteen 
van 1556 tot aan 1630. Kennelijk gaat het om de datum van instelling van het be
treffende keur. De merken verwijzen naar wingebieden op de zuidflank van het 
Ertsgebergte in het toenmalige Bohemen. Opvallend is dat de rollen in vaten verpakt 
zijn, terwijl de inhoud van ieder afzonderlijk vat naar keurzegels en herkomst aller
minst homogeen is. Komt hier een tussenhandelaar in beeld? Er is nog slechts een 
fractie van opgegraven en het voortgaande onderzoek zal dit voorlopige beeld beves
tigen of afzwakken. 

De datering op basis van het tin wordt ondersteund door een enkele dendrochro
nologisc he datering. Jansma en Spoor onderzochten een monster van de kiel en kon-
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Fig. 5. Een peperkorrel zoals aangetroffen 
tussen de lading leer (tek. M. Manders). 

den de 148 jaarringen (geen spinthout) dateren op Tisje's curve van Westfalen 
(1465-1612, GL=67.3, t=7.43). De betreffende boom zou volgens deze gegevens na 
1632±6 geveld zijn. 

Het onderzoek van de huiden die bovenop de zware lading gestuwd waren kon ge
heel worden afgerond (Stikker, 1988; Kleij, 1992). De hele partij, zo'n 400 huiden, 
kwam immers al in 1987 en 1988 boven water. De biologische kenmerken, de (ver
schillende!) slachtwijzen, het niet vOlledig voltooide looiproces en de wijze waarop 
deze runderhuiden gemerkt waren en tot bundels waren gevouwen kwamen aan het 
licht. Een opvallend bijverschijnsel was de ontdekking van peperkorrels tussen het 
leer. Inmiddels zijn ook op andere delen van het wrak in verkit materiaal de afdruk
ken zulke korrels aangetroffen. Kennelijk maakte ook die dure specerij deel uit van 
de lading. 

Andere vondstgroepen zoals de spelden, het ivoor, de kanonskogels, de musket
kogels, het kwik, de vaatjes met nog niet bekende inhoud en de balen lakense stof 
waarvan de keurloodjes bewaard zijn gebleven zijn nog niet of nauwelijks onder
zocht. Dat geldt eigenlijk ook voor het zwaarste deel van de lading, de smeedijzeren 
staven en de baren lood. Nog slechts een fractie daarvan is boven gebracht. De zeer 
ruwe en onhandelbare baarvormen van tussen de 70 en de 140 kilo komen in de 
thans bekende loodbaartypologieën in het geheel niet voor (Willies, 1987). De inge
slagen merken kunnen nog niet worden thuisgebracht, terwijl ook de isotopische sa
menstelling bij de huidige kennis nog niet aan een historisch uitgebate ader gekop
peld kan worden. Uiteraard zijn het dergelijke uitdagingen die het inductieve 
archeologische bedrijf zo boeiend maken. 

Het schip zelf komt in de opgraving als laatste aan bod. Inmiddels is wel duidelijk 
dat het overdwars gebroken is. Gezien de lading moet het bijzonder groot geweest 
zijn. Waar het is gebouwd is nog onduidelijk. Het ligt in de bedoeling aan het eind 
van het veldonderzoek een deel van de constructie boven water te brengen, gedetail
leerd te onderzoeken en zodoende bij te doen dragen aan onze kennis over de gehan-
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teerde scheepsbouwwijzen en bouwvolgordes in de Nieuwe Tijd. Voordien moet er 
echter nog een partij lading systematisch worden verladen. 

Summary 

In this contribution the aU/hor summarizes the developments that have led from (the 
recelll) authorized commercial salvage of amiques to the protection of underwater 
archaeological sites in the Netherlands. The discovery of the Aanloop Molengat site, 
where the remains of a large, heavily loaded freighter of the mid-17th century have 
now been consolidated into a wreckmound, has been crucial to this process of change. 
A salvage permit was denied and instead a systematic survey was folio wed by a 
major archaeological excavation. The cargo consists of wrought-iron bars, lead in
gots of previously unknown type, barrels with rolls of tin marked with seals of appro
bation, cloth and crude leather on which the documentation is now complete, ivory, 
mercury and finished produets such as pins and ammunition. The very exposed loca
tion of the site determines the choice of fieldwork methods. The visibility conditions, 
however, allow a comprehensive photographic documentation of the site. 
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Oostvoornsemeer Zuidoever: een Straatvaarder voor Rotterdam 

P. KLEIJ 

Inleiding 

In de zomer van 1987 is door een groep sportduikers in het ten zuiden van de Maas
vlakte gelegen Oostvoornsemeer een laat zeventiende- of vroeg achttiende-eeuws 
scheepswrak ontdekt (coördinaten 065.186/438 .55). Naast dit wrak werd een kleiner 
wrak aangetroffen. Van november 1987 tot mei 1988 is het grote wrak vrijgegraven 
en voor een groot deel leeggehaald. Vervolgens is dit gemeld aan de verantwoorde
lijke instantie, de voorloper van de huidige Afdeling Archeologie Onderwater van 
het Ministerie van W.V.C., die daarop besloot een onderzoek in te stellen. 

Van sep tember 1988 tot februari 1989 werd met hulp van de betrokken sportdui
kers door veld technicus P. Stassen en de tijdelijke A.A.O. medewerkers Joost Miou
let en Steve Waring de vindplaats, die inmiddels de werknaam OVMZ gekregen had, 
nauwkeurig opgemeten en in tekening gebracht. Het middendeel van het grote wrak 
is ten behoeve van onderzoek verder vrijgegraven. Kleinbeeldopnamen enstereofo
to's vulden de documentatie aan. Vervolgens is het geheel met een raam werk van ijze
ren buizen versterkt en afgedekt met gaas zodat het beschermd is tegen ongewenste 
bezoekers. Wanneer ook het voorschip opgegraven is zal te zijner tijd de mogelijk
heid geschapen worden voor belangstellende sportduikers om het wrak te bezoeken. 

De artefacten werden in november en december 1989 bestudeerd en beschreven 
door P. Kleij, eveneens tijdelijk bij de voorloper van de A.A.O. in dienst. Het ver
haal dat nu volgt is voornamelijk gebaseerd op deze artefacten. Aan de constructie 
van het sch ip wordt gezien het thema van dit Glavimans Symposion, slechts summier 
aandacht besteed. 

Ligging 

Het wrak ligt schuin in de zuid oever van het Oostvoornsemeer op een diepte van 
veertien tot zeventien meter, ruwweg tegenover het botenhuisje van Rijkswaterstaat 
(fig. I). De boeg, die naar het zuiden wijst, verdwijnt in de oeverwand. Een cutter
zuiger heeft deze wand steil naar beneden afgegraven en hierbij midscheeps een 
breuk veroorzaakt en het naar het noorden stekende achterschip beschadigd. 

Zeven meter ten oosten van dit wrak liggen op elf meter diepte de resten van een 
ander vaartui g (fig. 2). 

Het Oostvoornse meer is niet altijd een meer geweest. Vóór de grote negentiende
en twintigste-eeuwse uitbreidingen van de haven van Rotterdam was het een onder-
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deel van de Maasmond. Een slingerend systeem van zich in de loop der tijd naar het 
noorden verplaatsende geulen kenmerkte dit gebied . In de zeventiende en achttiende 
eeuw bevond zich op de plaats waar nu het Oostvoornsemeer ligt een diepte, 'de Put' 
genaamd. Schepen die de Maas op wilden richting Rotterdam of Brielle, en schepen 
die vanuit deze havens naar zee gingen, verzamelden zich hier om het juiste tij af 
te wachten (Plakker 1851, 29 en het Rapport Vooronderzoek Archeologie 1986, 43-
60). 

Het schip 

Eigenlijk is van het schip alleen het vlak met inhouten, een deel van de bakboord
zijde en het voorschip bewaard gebleven. In de twee meter hoog uit het zand opste
kende voorsteven zijn met Romeinse cijfers de nummers II tlm VIII gekerfd. Omdat 
het achterschip is beschadigd is de totale lengte onbekend. Het deel van het vlak dat 
wel onderzocht kon worden heeft, over het zaathout gemeten, een lengte van 15,5 
meter. De grootste breedte bedraagt 7 meter. 

Opvallend is dat de sportduikers de indruk hadden dat het schip een dubbele huid 
bezat waartussen een teervilten laag was aangebracht. De medewerkers van de Afde
ling Archeologie Onderwater hebben dit echter niet kunnen bevestigen. Toch is het 
niet onmogelijk dat een dubbele huid met teervilt ertussen inderdaad aanwezig ge
weest is . Onder de waterlijn van het wrak van de Batavia, een Oostindiëvaarder ver
gaan in 1636 voor de Westaustralische kust, is een dergelijke laag ook gevonden 
evenals bij een achttiende-eeuws schip dat op het strand van Terschelling tussen paal 
19 en 20 te voorschijn kwam (Maarleveld 1982,4 en noot 8). Mogelijk diende het 
als bescherming tegen paalworm, Teredo navalis in het Latijn, wat letterlijk 
'scheepsworm' betekent (Muckelroy 1978,95). 

Het zeven meter verderop gelegen tweede wrak is grotendeels door zand bedekt, 
alleen een deel van het vlak valt waar te nemen. De lengte kan daardoor niet gegeven 
worden. De grootste breedte bedraagt 6,5 meter. 
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De artefacten 

De sportduikers hebben op een niet-archeologische manier ongeveer 80% van de 
artefacten omhooggehaald (nummers VMO I tjm VMO 81). De overige voorwerpen 
(nummers VMO 101 tl m VMO 120) zijn op archeologische wijze geborgen. 

De voorwerpen zijn in de onderstaande veertien categorieën naar functie in
gedeeld. Door te kijken naar de herkomst van de voorwerpen uit de categorieën één 
tot en met twaalf worden aanwijzingen verkregen omtrent de plaats van herkomst 
van het schip. Hoe hoger een categorie in de lijst staat, hoe waardevoller de aan
wijzing. Categorie dertien (de lading) levert aanwijzingen op over de route . 
Categorie veertien is een restcategorie voor de niet in te delen voorwerpen (Kleij 
1989, 10-30). Onduidelijke artefacten zoals stukjes vensterglas, spijkers , eindjes 
touw, stukken steen en brokken roest worden niet opgenomen. 

N 

I 
20m 

16m 
Wrak 2 

~ ~ ~ ~ Steven 

Fig. 2. Veldtekening van de twee wrakken (tekening P. Stassen) . 
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Fig . 3. Hel passertje waarvan de ijzeren punten ontbreken (foto J. Pauptit IPL). 

1. Administratie: 
Hiervan is niets teruggevonden. 

2. Navigatie instrumenten: 
VMO 6: Een koperen passer (fig. 3) . Komt in vrij veel Europese landen voor. 

3. Persoonlijke bezittingen: 
VMO 11: Gebruikte pijpekop met Tudorroos op de zijkant (fig. 4, links) en een 
fragment gebruikte pijpekop met 'Gekroonde WS' op de voet (fig. 4, rechts). Gouda. 
VMO 109: Gebruikte pijpekop met Tudorroos op de zijkant. Gouda. 
VMO J J 5: Gebruikte pijpekop met Tudorroos op de zijkant, een gebruikte pijpekop 
met moriaanshoofd met oorbellen aan de ' zijkant van de voet en een fragment van 
een gebruikte pijpekop zonder merk. Gouda. 
VMO J 8: Twee schoenen. Herkomst onbekend. 

4. Victualiën (drallk- en voedselvoorraad): 
VMO 8: Femur (achterpoot), links, van een rund. 
VMO 49: Botgewricht van een rund. 
VMO SJ: Metacarpus (onderste deel van een voorpoot), rechts, van een varken. 
VMO 25, VMO 103: Fragmenten van minimaal drie Europese wijnflessen en een 
kelderfles. 
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Fig. 4. Twee Goudse pijpen uit 1710-1740 (foto J. Pauptit IPL). 

5. Eet- en drinkgerei: 
VMO 60: Scherf van een witte majolica papkom. Nederland. 
VMO 61: Scherf van een steengoedkan. Duitsland (Rijnland). 

6. Kombuisgoed: 
VMO 56, VMO 114, VMO 118: Scherven van een rood aardewerken bakje met mest
groen glazuur en roetaanslag op de bodem. Nederland. Vertonen veel gebruiks
sporen. 

7. Huisraad: 
Hiervan is niets teruggevonden. 

8. Lichte militaire uitrusting: 
VMO 44, VMO 104, VMO 111: Zeventien loden musketkogels, elk met een diameter 
van rond de 17 mmo Er gaan zestien van deze musketkogels in een Luikse pond (467 
gram), een kenmerk van Nederlandse kogels (McBride 1975,248). 

9. Gereedschap: 
VMO 14: Koevoet. IJzer. Herkomst onbekend. 
VMO 15a, VMO 15b: Bijl met steel. Herkomst onbekend. 

10. Scheepsuitrusting: 
VMO 16: Bovendeel van een ijzeren dregje. Herkomst onbekend. 

11. Bedrijfsuitrusting: 
Niet aangetroffen. 
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Fig. 5. De zestiende-eeuwse draaibas (foto J. Pauptit IPL). 

12. Zware militaire uitrusting: 
VMO I: Kogel, lood, diameter 63 mmo 
VMO 2: Kogel, lood, diameter 47 mmo 
VMO 3: Kogel, lood, diameter 66 mmo 
VMO 13a, VMO I3b, VMO 13c, VMO 45: Een geladen draaibas, ijzer (fig. 5). 
VMO 17, VMO 48: Kanonwisser met steel. 
VMO 19, VMO 20: Staafkogel, ijzer, in twee delen gebroken, diameter 38 mmo 
VMO 26: Kogel, ijzer, diameter 46 mmo 
Van geen van deze voorwerpen kan de herkomst vastgesteld worden. 

13. Lading: 
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VMO 67 tlm VMO 81, VMO 107, VMO 114: Scherven van minstens elf Spaanse of 
Portugese olijfkruiken, sommige met groen glazuur van binnen. 
VMO 21: Pitten van olijven (Olea europea) uit het Middellandse Zee gebied en een 
trosje rozijnen (Vit is vinifera) dat tijdens de berging kapot gegaan is zodat alleen de 
pitten nog over zijn. De herkomst is Zuid-Spanje (Malaga). 
VMO 12a, VMO 12b, VMO 12c: Mortierbommen (fig. 6). Zij behoren tot de lading 
omdat mortieren pas in het tweede kwart van de achttiende eeuw aan boord van 
schepen in gebruik kwamen (persoonlijke mededeling P. Puype, destijds medewerker 
van het Scheepvaart Museum te Amsterdam). Herkomst onbekend. 

14. Niet in te delelI voorwerpen: 
VMO 47: Kogel met oren, lood, diameter 60 mmo Functie en herkomst onbekend. 
VMO 57: Bodemscherf van een hardgebakken rood aardewerken pot met twee ge
knepen standlobben en spetters donkerrood glazuur. 
VMO 65: Wit porseleinen flesje. Functie onbekend, herkomst China. 

Uit het tweede wrak komen pijpestelen en scherven van Spaanse of Portugese olijf
kruiken. 
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Herkomst 

Van slechts een beperkt aantal voorwerpen kan gezegd worden uit welk land ze af
komstig zijn. In de hoog op de lijst staande categorie 'persoonlijke bezittingen' wij
zen de meeste voorwerpen naar Nederland. Ditzelfde geldt voor de in de midden
moot verkerende categorieën ~kombuisgoed' en 'lichte militaire uitrusting'. Alleen 
in de categorie 'eet- en drinkgerei' komt naast een aanwijzing richting Nederland 
een aanwijzing naar een ander land voor: Duitsland. De lager geplaatste categorieën 
leveren geen aanwijzingen naar een bepaald land op. 

Het merendeel van aanwijzingen uit de categorieën één tot en met twaalf wijst 
richting Nederland. De enige uitzondering is de categorie 'eet- en drinkgerei' waar 
door de aanwezigheid van een Duitse steengoedkan, naast een aanwijzing richting 
Nederland, een aanwijzing richting Duitsland voorkomt. Nu is het zo dat deze kan
nen in grote getale geëxporteerd werden en dat Nederland de belangrijkste door
voerhaven was. De aanwijzing richting Duitsland is dus niet zo sterk als op het eerste 
gezicht lijkt. Nemen we het totaal aantal aanwijzingen in ogenschouw dan kan ge
steld worden dat vrijwel alles naar Nederland wijst en dat er slechts één twijfelgeval 
is. OVMZ is dus vrijwel zeker een Nederlands schip geweest. 

Over de herkomst van het tweede wrak kan door het gebrek aan voldoende arte
facten niets gezegd worden. 

Lading en route 

Uit de dertiende categorie, de lading, kan een deel van de route die het schip ge
volgd heeft afgeleid worden. De mortier bom men zeggen hier niets over, zij kunnen 

Fig. 6. De mortierbommen (tekening P. Kleij). 
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Fig. 7. De route 
van het schip (te
kening P. Kleij). 
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overal vandaan komen. De scherven zeggen echter des te meer. Er zijn minstens elf 
Spaanse of Portugese kruiken aan boord geweest. Honderden olijfpitten in de buurt 
van deze scherven geven aan dat er in de kruiken olijven gezeten hebben. Waar
schijnlijk heeft het schip dus in Spanje of Portugal een lading met olijven gevulde 
kruiken aan boord genomen. 

De druivepitten bevestigen dit en kunnen zelfs gebruikt worden om één van de 
havensteden waar het schip geweest is vast te stellen. Doordat ze abnormaal groot 
zijn kunnen de pitten maar van één soort druiven afkomstig zijn: Vitis vinifera. Deze 
soort was niet bestemd om wijn van te maken maar om aan de tros tot rozijnen ge
droogd te worden. Eén van de sportduikers heeft zo'n trosje gevonden maar kon het 
niet ongeschonden bergen. Deze typische rozijnen-aan-de-tros worden Malaga
rozijnen genoemd, naar de exporthaven van deze weinig voorkomende vruchtjes 
(persoonlijke mededeling W. Kuiper, analist afdeling oecologie, Archeologisch 
Centrum Leiden). 

Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat OVMZ handel dreef op het Middel
landse Zeegebied. Schepen die dat deden werden 'Straatvaarders' genoemd omdat ze 
door de Straat van Gibraltar voeren. Vanwege de onveiligheid op zee voeren de 
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Straatvaarders in konvooien. Op vaste punten langs de Nederlandse kust verzamelden 
de schepen zich die naar het Zuiden gingen. Op de Noordzee voegden zij zich samen 
tot een grote sterke vloot en zeilden naar de Middellandse Zee. Daar aangekomen 
splitste het geheel zich in kleinere eenheden die Spaanse, Italiaanse en andere havens 
aandeden. De terugreis werd begonnen in Genua. Vandaar ging het naar de Zuid
spaanse kust om onder andere de havens Malaga en Puerto de Santa Maria aan te 
doen. In elke haven voegden zich meer schepen bij het konvooi zodat de vloot steeds 
groter en sterker werd. Vervolgens slingerde de route zich door de Straat van Gi
braltar en via Cadiz, Sevilla, Lissabon en Baskenland terug naar Nederland. Op de 
Noordzee splitste de vloot zich wederom in kleinere vloten die naar de verschillende 
Nederlandse havens voeren. De belangrijkste waren Amsterdam en Middelburg, 
maar ook Rotterdam werd regelmatig aangedaan (Everaerts 1973, 88). Deze laatste 
stad importeerde veel rozijnen. 

Aangezien OVMZ een Nederlands schip was en de lading uit Mediterrane 
produkten bestond volgde het schip de huiswaartse route van de Straatvaarders. De 
vertrekhaven vanuit het Middellandse Zeegebied is niet bekend, wel dat het schip 
in ieder geval in Malaga geweest is. Vandaar voer het terug naar Nederland. Vlak 
voor de ondergang lag het in de Maasmond ter hoogte van 'de Put' op het juiste tij 
te wachten om àf naar Brielle àf naar Rotterdam te varen. Aangezien Brielle op het 
einde van de zeventiende eeuw meer een vissersplaats was dan een internationale 
handelshaven en Rotterdam de belangrijkste haven van Zuid-Nederland, is deze 
laatste plaats waarschijnlijk de bestemming van OVMZ geweest (fig. 7). 

Het tweede wrak bevatte naast enige pijpestelen eveneens scherven van Spaanse 
of Portugese olijfkruiken. Deze laatste lading wordt vrij zelden in scheepswrakken 
aangetroffen zodat het haast geen toeval kan zijn dat twee wrakken vlak bij elkaar 
zijn gevonden die dit soort aardewerk bevatten. De wrakken hebben dus iets met el
kaar te maken, maar wàt is niet duidelijk. Het kan zijn dat dit tweede wrak eveneens 
een Straatvaarder was die samen met OVMZ met hetzelfde konvooi in de Maasmond 
aankwam en die samen met OVMZ om dezelfde onbekende reden (een storm, een 
aanvaring, brand?) ten onder ging. 

Datering van de ondergang 

Met behulp van de artefacten kan de periode waarin het schip vergaan is vastgesteld 
worden. Belangrijk hiervoor is schoen VMO 18 waarvan een gelijksoortig exemplaar 
opgegraven is te Heveskesklooster (Groningen). Volgens de opgravers is de schoen 
gevonden in een laag die gevormd is in het eerste kwart van de achttiende eeuw. Een 
iets vroegere datering is mogelijk, een latere beslist niet (persoonlijke mededeling 
J. W. Boersma, BAl). 

De pijpekoppen scherpen deze datering nog iets aan. Op één uitzondering na (kop 
nummer drie van VMO 115 die uit de periode 1680-1690 dateert) komen ze allemaal 
uit de periode 1710- 1740 (persoonlijke mededeling D. Duco, conservator Pijpen-



Oos/Voomsaneer Zuidoever: een Straa/Vaarder voor Rotterdam 53 

kabinet, Leiden). Omdat pijpekoppen zeer breekbaar zijn en snel vervangen worden 
geven zjj een vrij nauwkeurige ondergangsdatum. In combinatie met de datering van 
de schoenen levert dit een ondergangsdatum tussen 1710 en 1725/ 1740 op. Aan de 
hand van de pijpekop uit 1680-1690 kan vastgesteld worden dat het schip al in het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw in gebruik was. 

Het mestgroene bakje (VMO 56, VMO 114, VMO 118) is vroeger in de zeventien
de eeuw vervaardigd maar vertoont veel gebruiks- en slijtsporen zodat het ten tijde 
van de ondergang al vrij oud geweest moet zijn. Het spreekt de datering van de 
ondergang zoals die uit schoen en pijpekoppen is afgeleid niet tegen. Dit doen het 
stukje witte majolica (VMO 60), de steengoed scherf (VMO 61) en de passer (VMO 
6) ook niet; zij worden alle in de zeventiende of achttiende eeuw geplaatst. 

Wel in tegenspraak hiermee is scherf VMO 57 die uit de veertiende of vijftiende 
eeuw dateert. De scherf is echter tamelijk verweerd en afgesleten zodat het waar
schijnlijk een inspoeling is die niet bij het wrak hoort. De draaibas (VMO 13) uit 
het einde van de zestiende eeuw is echter beslist geen inspoeling en stond ten tijde 
van het vergaan geladen op de reling. Toch is een dergelijk oud kanon aan boord van 
een achttiende-eeuws schip niet vreemd. Uit het zogenaamde 'Bronzen Bel' wrak dat 
rond 1700 voor de kust van Wales is vergaan komen zeven van dit soort kanonnen 
(Wignall 1980,267). Van de Kronall en de Sacramellto komen enige exemplaren die 
tachtig tot honderd jaar oud zijn (persoonlijk mededeling L. Einarsson, Lands
museum Kalmar en U.P. de Mello 1979, 211). De draaibas heeft dus geen invloed 
op de datering. Alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat het schip op het 
ei nde van de zeventiende eeuw al in gebruik was en dat het in de periode 1710-1 725 
ten onder ging. 

De ondergangsdatum van het tweede wrak kan door gebrek aan voldoende dateer
bare artefacten niet vastgesteld worden. 

Conclusies 

Uit de artefacten kan afgeleid worden dat het grote wrak op de vindplaats Oost
vQQrnsemeer Zuidoever een minstens twintig tot dertig jaar oude Nederlandse 
Straatvaarder is gewees t die tusse n 1710 en 1725/ 1740 zijn laatste reis naar de 
Middellandse Zee gemaakt heeft . Op de terugreis bestond de lading onder andere uit 
aan de tros gedroogde rozijnen, grote mortierbommen en kruiken gevuld met olij
ven. De kruiken zijn in Spanje of Portugal aan boord genomen, de rozijnen in de 
Zuidspaanse havenstad Malaga. Het schip voer vanwege de onveiligheid op zee 
waarschijnlijk in konvooi en was bovendien bewapend met enige kanonnetjes. Eén 
van deze kanonnen, een reeds honderd jaar oude draai bas, stond geladen en met een 
doek omwikkeld op de reling. Terwijl het schip in de Maasmond ter hoogte van de 
diepte 'de Put' het juiste tij lag af te wachten om de haven van Rotterdam binnen 
te lopen is het, na een lange en gevaarlijke reis, in het zicht van deze haven vergaan. 

Misschien is het tweede wrak op de dezelfde vindplaats ook een Straatvaarder ge-



weest die in hetzelfde konvooi gevaren heeft en die tegelijkertijd met het eerste 
schip (om dezelfde reden?) ten onder ging. 

Summary 

Between November 1987 and May 1988 a group of divers diseovered a shipwreek in 
the Oostvoornsemeer. a lake near Rotterdam. During these months they removed a 
great deal of the sediment whieh eovered the wreek and found some interesting arte
faets: a swivel gun, three mortar bombs, a pair of dividers, sherds of Spanish or 
Portugese olive jars, sherds of Duteh earthenware, a Chinese jug, seeds of olives and 
grapes, and some small objeets. When the greatest part of the wreek had been eleared 
and 80% of Ihe finds had been removed, Ihe finders notified Ihe Departmenl of 
Underwaler Arehaeology of Ihe Minislry of Culiure of Ihe Nelherlands. 11 was de
cided 10 excavate whal was lefl in an archaeological way. The arlefacls which had 
already been discovered and Ihose which were found during Ihe archaeological exca
val ion were analysed and described. 

Based on Ihe artefacts and with help of a special scheme Ihe conc!usion was drawn 
that Ihe wreek was originally a late sevenleenlh-century Dulch Irading vessellhat went 
down between 1710 and 1725/1740. Sherds of Spanish or Portugese olive jars and 
olive stones proved that the ship had visited soulhern Europe. The seeds from a special 
type of grape (Vitis vinifera), used for making raisins, would have been taken aboard 
in the harbour of Malaga (southern Spain). This means Ihat the ship was a Straat
vaarder, as the ships were called Ihat traded on the Mediterranean. On her return 
voyage she was wrecked while waiting for Ihe right lide 10 enler the harbour of Rot
terdam. 

Next to the big wreck anolher wreek was discovered. This 100 contained sherds of 
Spanish or Portugese olive jars. It is possible thallhis wreck was also a Straatvaar
der. 
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Fustagie ende vatwerck. Een verkenning van het VOC-archief naar het 
gebruik van verpakkingsmiddelen 

PIET LEKKERKERK 

Inleiding 

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), de wereld-omvattende handelsonder
neming die bestond van 1602 tot 1800, staat volop in de belangstelling van de natio
nale en internationale wetenschappelijke wereld. Ze behoeft hier dan ook nauwelijks 
enige introductie. Het zijn de laatste jaren niet meer slechts historici die zich met 
de VOC bezighouden. Ook archeologen en musea hebben haar ontdekt als bron voor 
onderzoek. De Afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam 
is de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij wetenschappelijke opgravingen 
van Oostindië-vaarders (Gawronski et al., 1992). Het resultaat daarvan is een collectie 
scheepswrakvondsten, die de basis vormt voor een nieuwe presentatie over de geschie
denis van de VOC. Daarin zal sterk de nadruk komen te liggen op de materiële kan
ten van het bedrijf, en daarmee op de materiële cultuur van de 17e en 18e eeuw. 

Een onderdeel van de presentatie vormen verpakkingsmiddelen. De onooglijke en 
moeilijk begrijpelijke brokstukken die uit de wrakken zijn opgedoken moeten daar
in verklaard worden voor het publiek. Naast de informatie die de objecten zelf bie
den, moet nader onderzoek gedaan worden om de vondsten binnen hun con text te 
kunnen plaatsen. De literatuur biedt, op enkele uitzonderingen na (bijv. Stanforth, 
1987; Hulst, 1986), weinig aanknopingspunten. Tot nu toe ligt daarin nog sterk de 
nadruk op de traditionele onderzoeksvelden van politiek, handel en economie en mi
litaire escapades. Een min of meer systematisch onderzoek naar de techniek van het 
verpakken bij de VOC is nog niet ondernomen. Wel bestaat er een zeer uitgebreid 
VOC-archief, op grond waarvan een aanzet gegeven kan worden tot een dergelijk 
onderzoek. 

In het nu volgende zal ingegaan worden op de informatie die de Resoluties van de 
Heren XVII, de hoogste directie van het bedrijf, op dit punt kunnen bieden. On
danks een aantal onvolkomenheden blijken de resoluties nuttige gegevens te bevat
ten. Deze kunnen onderscheiden worden in de volgende vier categorieën: 
1. Ten eerste de gegevens over objecten, die kunnen leiden tot een natuurgetrouwe 

reconstructie van door de VOC gebruikte verpakkingen. Dit zijn gegevens over 
materiaal, vorm en afmetingen. 

2. Ten tweede informatie over de stuwage, oftewel de wijze van laden. 
3. Ten derde gegevens over innovatie. Met andere woorden het bewust streven naar 

het verbeteren van verpakkingen om lekkage tegen te gaan en conservering van 
de vervoerde handelswaar en levensmiddelen te bevorderen. 
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4. Ten vierde de resoluties over het streven naar standaardisatie in de wijze van 
verpakken. Dit laatste is belangrijk gezien de organisatiestructuur van de VOC. 
De steden en streken waar de kamers van de VOC gevestigd waren, kenden alle
maal nog hun eigen maten en gewichten. Bij het gezamenlijk uitrusten van sche
pen of het bepalen van winst-rekeningen kon dat problemen opleveren. Het is 
de vraag hoe de VOC probeerde deze obstakels te overwinnen. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de resoluties van de Heren XVII zal 
duidelijk gemaakt worden welk soort gegevens deze schriftelijke bron verschaft over 
de vier onderscheiden categorieën. 

Object-informatie 

In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten bieden de uitgebreide notulen 
van de direc tievergaderingen informatie over materiaal, vorm en afmeting van door 
de VOC gebruikte verpakkingen. Sterke nadruk ligt daarbij op vaten en kisten, de 
belangrijkste verpakkingsmiddelen. Helaas zijn deze houten voorwerpen nog zelden 
uit wrakken naar boven gekomen. Uit het wrak van de Hollandia bijvoorbeeld, in 
1743 vergaan bij de Scilly eilanden, komen slechts twee resten van tondeksels, een 
stuk duig en de overblijfselen van twee vaten met spijkers. 

Ondanks deze spaarzame resten wil men toch een zo volledig mogelijke recon
structie kunnen maken van alle door de VOC gebruikte soorten en maten vaten. In 
zo'n geval bieden schriftelijke bronnen een welkome en noodzakelijke aanvulling 
op het archeologische materiaal. Toch zal blijken dat de schriftelijke bronnen zeer 
kritisch gehanteerd moeten worden. Het beeld dat ze geven is namelijk zelden 
eenduidig. Daarnaast blijft het de vraag of ze een geleefde of een nagestreefde 
werkelijkheid weerspiegelen. 

Ter illustratie zal eerst ingegaan worden op de verpakking van brandewijn. De 
eers te vermelding is het besluit van 17 augustus 1640 om brandewijn in kleine vaten 
van 32 mengelen (ca. 40 liter) te verschepen. Hoe veranderlijk de Heren XVII kon
de n zijn blijkt uit een resolutie van het jaar 1656. Werd in 1640 nog besloten bran
dewijn in kleine vaten te doen, nu besluiten ze deze drank op de retourschepen in 
leggers (de grootste vaten met een inhoud van 582 liter) te vervoeren. Om de ver
warring te vergroten wordt op I oktober 1682 besloten om in de fles-kelders (kisten 
met meestal 12 grote vierkante flessen) flessen "te nemen sonder loode off tinne 
schroeven, bequaem om met kurcken gestopt en toegemaeckt te worden en deselve 
vervolgens met het merck van de Comp;' te doen verzegelen". In 1688 wordt besloten 
om brandewijnflessen niet meer met loden doppen, maar met tinnen doppen af te 
sluiten. Het lood lijkt de kwaliteit van de drank aan te tasten. Van de kurken van 6 
jaar eerder is opeens geen spoor meer te bekennen. 

Uit het voorgaande worden drie zaken duidelijk. Ten eerste dat de afmetingen van 
de verpakking van een bepaald artikel niet altijd dezelfde zijn. Ten tweede dat er 
verschillende verpakkingen naast elkaar bestaan, zoals brandewijn in flessen en in 
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vaten. Ten derde dat genomen beslissingen niet altijd in praktijk worden gebracht: 
terwijl besloten is loden doppen te vervangen door kurken, blijken deze doppen zes 
jaar later nog steeds gebruikt te worden. 

Ook over het verpakken van diverse andere goederen vinden we gegevens. Zo 
blijkt uit een resolutie uit 1684 dat azijn dermate bijtend was, dat ze de loden 
schroefdoppen van de flessen aanvrat. Hierdoor kreeg de azijn een nare bijsmaak. 
Kurk, afgedekt met leer genoot daarom de voorkeur. 

Zeer uitvoerig over de afmetingen en het merken van de verschillende vaten is een 
resolutie van 26 maart 1692. Daaruit blijkt ook dat goederen als teer en azijn in va
ten van dezelfde afmetingen konden zitten als voedsel en dranken. Belangrijk is dat 
in dat geval op de vaten in rode of zwarte inkt geschreven diende te zijn wat er in 
de vaten zat. Dit om onaangename verrassingen bij het openen te voorkomen. Verder 
blijkt uit de resolutie dat het gebruikelijk was vaten met het merk van de Compag
nie te brandmerken. 

Naast vaten zijn kisten een veelvuldig gebruikte verpakking van door de VOC 
vervoerde goederen. Een probleem waar de VOC mee te kampen had was de grootte 
van de kisten die de officieren en matrozen mee aan boord mochten nemen. De kis
ten van opvarenden namen namelijk ruimte in die de VOC liever gebruikte voor 
handelswaar. In 1656 werd besloten de formaten van de kisten vast te leggen. Deze 
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Fig. J. Het vullen van watervaten tijdens een onderbreking van de reis naar Indië. 
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Fig. 2. Een deel van een tondeksel dat uit 
het wrak van de Hollandia is opgedoken. 
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kwestie bleef de Heren XVII bezig houden. Herhaaldelijk werd hierover gesproken 
en in 1713 werd er een nieuw reglement op de kisten gemaakt. De formaten weken 
niet zozeer af, als wel het aantal dat, afhankelijk van de rang van de opvarenden, 
was toegestaan. 

Halverwege de 18e eeuw besloot de Compagnie het bevoorraden van de Aziatische 
vestigingen met wijn en bier voor een deel over te laten aan de scheepsofficieren. 
Zo wendde de VOC het risico van bederf af op haar werknemers. Mits ze hun lading 
in goede staat overbrachten, konden ze een aardige aanvulling op hun gage in de 
wacht slepen. Afhankelijk van hun rang mochten ze een bepaald aantal kisten mee
nemen, waarvan de afmetingen vast kwamen te liggen, namelijk 4 voet * duim lang , 
2 voet 6t duim breed en 2 voet 8 duim hoog. 

Van meer curiositeitswaarde is het reglement op de atjarpotten uit 1719. Bepaald 
werd dat de potten met atjar die de schippers uit Azië meenamen niet groter moch
ten zijn dan I voet hoog. Deze mededeling zegt niet alleen iets over de formaten van 
de potten, maar ook over de veranderende eetgewoonten van zeelieden die op Azië 
voeren. AI ver voor de opening van het eerste Chinees-Indische restaurant in Neder
land stonden er Aziatische produkten op hun tafel. 

Overigens is het niet zo dat schriftelijke bronnen te allen tijde vondsten kunnen 
verklaren. Dat kan geïllustreerd worden aan de hand van een vaatje met een loden 
om hulsel, afkomst ig uit het wrak van de Amsterdam. Voor deze vondst bestaat voor 
zover bekend geen enkele verwijzing in de resoluties. 
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Stuwage 

De resoluties bevatten ook gegevens over de wijze van laden. Deze informatie kan 
van belang zijn om aan de hand van de plaats binnen een wrak-site objecten te kun
nen duiden. Afhankelijk van de plaats waar iets bij een opgraving aangetroffen 
wordt, kan bepaald worden of vondsten tot de persoonlijke bezittingen, levensmid
delen of handelswaar behoorden. 

Ter illustratie van de gegevens over lading in de resoluties zal hier ingegaan wor
den op de stuwage van de 'natte waren', dus voornamelijk dranken en vlees. In 1690 
constateerden de Heren XVII een probleem. De vaten met levensmiddelen en dran
ken, bevonden zich op de schepen in het ruim, in het midden bij de grote mast. 
Eigenlijk zouden de vaten, zodra de inhoud geconsumeerd was, gevuld moeten wor
den met zeewater. Meestal werd dat verzuimd. Door de vele lege vaten werd het 
schip anders belast. Dit had weer grote invloed op de constructie van het schip, want 
bij een lichtere lading nam de tegendruk van het schip op het omringende zeewater 
af. Het schip kreeg nu een zogenaamde katterug. Er werd besloten dat alle kamers 
hun gedachten over het probleem moesten laten gaan. Datzelfde werd een jaar later 
weer besloten na herhaalde klachten uit Azië. In 1692, er waren inmiddels twee ja
ren verstreken, werden er spijkers met koppen geslagen. De belangrijkste beslissing 
was om van nu af aan de vaste lading in het midden onder het grote luik te bergen . 
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Fig. 3. Een plank met het merk van de 
Compagnie uit het wrak van de Amster
dam. 
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Aan de achterzijde en voor bij de fokkemast moest er een afgeschermde ruimte zijn 
om de victualiën, in tweeën verdeeld, op te slaan. Het niet vullen met zeewater van 
de lege vaten kon op deze plaatsen iets minder kwaad. Er kwamen aanvullingen op 
deze regels, zoals in 1725, toen besloten werd voor bier en wijn een speciale afge
schutte plaats te maken die van het watergat tot het grote luik liep. Dat ondanks al 
deze fraaie maatregelen de problemen de wereld niet uit waren, bleek onder andere 
in 1741. De Heren XVII klaagden erover dat met name bij het laden van de retour
schepen uit Azië steeds meer tegen de regels gezondigd werd. Zij besloten de sche
ma's van de lading van een drietal schepen die wel goed beladen waren, naar Azië 
te zenden om als voorbeeld te dienen. 

Uit de mededelingen over lading wordt duidelijk dat schepen vaak niet beladen 
waren zoals het eigenlijk hoorde. Zeker op dit punt is het dus belangrijk om de 
archiefgegevens en de archeologische gegevens naast elkaar te leggen, om zo een be
trouwbaarder beeld te krijgen van de historische werkelijkheid. 

Innovatie 

De VOC was de grootste onderneming in de Republiek. Het is een interessante vraag 
in hoeverre dit bedrijf voortborduurde op ingewortelde tradities, of juist doelbewust 
zocht naar veranderingen in de zin van verbeteringen. AI snel blijkt dat de resoluties 
interessante gegevens bevatten over innovatie op het gebied van verpakkingsmidde
len en conservering van vervoerde goederen. Het is in feite voor de hand liggend dat 
er een redelijk aantal verwijzingen te vinden is naar de kwaliteit van de verschillen
de verpakkingen. Beschadigde of bedorven goederen waren immers onverkoopbaar 
en betekenden een verliespost, iets waar de directie van het bedrijf zich wel druk 
over moest maken . 

De verpakking van kwikzilver is een duidelijk voorbeeld. De "potten en kannen 
waerin hetselve wert overgesonden ll braken vaak. Op initiatief van de Gouverneur
Generaal en de Raad van Indië, de overzeese bedrijfsleiding, besloten de Heren 
XVII in 1669 om kwikzilver voortaan te verzenden in "baertkannen", dit vanwege 
hun stevigheid. We moeten dit waarschijnlijk zien als het begin van het doelbewust 
gebruiken van baardmankruiken voor het vervoer van het kostbare kwikzilver. 

Uit Azië kwamen overigens regelmatig verzoeken zaken anders te verpakken om
dat handelswaar bedorven arriveerde. Een vaak voorkomende oplossing was het in
smeren van goederen met olie, of het omwikkelen met geolied papier. Dat gold bij
voorbeeld voor teerkwasten en hoeden. De Heren XVII namen ook zelf initiatieven. 
Bijvoorbeeld op het gebied van vaten werd het nodige verordonneerd. Niet alleen 
hun grootte was aan verandering onderhevig, zoals we hiervoor hebben geconsta
teerd. Belangrijker is dat er steeds vaker werd overgegaan op het voorzien van de 
vaten met ijzeren tonhoepels. Zowel bij spijker- als bij verfvaten moest dit op een 
gegeven moment toegepast worden, omdat IIhoute hoepels meest bersten en ver
broeijen, en sulcx in de scheep en aan stucken raecken". Ook over de bevestiging van 
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Fig. 4. Loden deksel 
van een vat uit de Am
sterdam. Een verklaring 
voor de tekens is voor
alsnog niet gevonden. 

de hoepels is het een en ander te vinden. Het wellen (lassen) genoot de voorkeur bo
ven het klinken met een nagel. Het was niet alleen steviger, het beschadigde de hou
ten vaten ook minder. 

Het toepassen van ijzeren tonhoepels was waarschijnlijk een belangrijke innovatie 
op verpakkingsgebied, voortgekomen uit praktische problemen waarvoor een inter
continentale handels organisatie als de YOC zich gesteld zag. Leverden hoepels van 
wilgetenen in de 16e eeuw op relatief korte Europese reizen weinig problemen op, 
dat werd anders toen men de weg naar Azië had ontdekt. De veel langere afstand, 
ruigere omstandigheden, wisselende temperatuur, en het afgeladen ruim (met een 
grotere druk op de vaten) waren ongetwijfeld steeds vaker aanleiding wilgetenen te 
vervangen door ijzeren hoepels. Toch blijkt ook nu weer dat met het nemen van een 
besluit de zaak nog niet is opgelost. In 1725 moest de Kamer Zeeland aangemaand 
worden de ijzeren hoepels beter te bevestigen. Ze waren ook te dun, waardoor de 
kans bestond dat de vaten tijdens het transport uit elkaar vielen. 

Opvallend is dat pas vanaf 1669 vermeldingen met betrekking tot innovatie voor
komen. Dit kan twee dingen betekenen, of er zijn stelselmatig besluiten over het 
hoofd gezien, of er komen in het derde kwart van de 17e eeuw langzaam verande
ringen in de bedrijfsvoering. Dit zou dan het rationalisatieproces zijn dat historici 
zo graag in de 17e-eeuwse bronnen willen ontdekken. 

Standaardisatie 

Belangrijker misschien nog dan de innovatie is de wil tot standaardisatie die uit de 
resoluties spreekt. Bij sommige aspecten van de object-informatie en innovatie is dit 
streven al zijdelings ter sprake gekomen. We moeten hier trouwens niet al te licht 
over denken. Het was in de 17e en 18e eeuw een groot probleem om de zes zelfstan
dige vestigingen op dezelfde wijze te laten functioneren . Dat onderkenden de Heren 
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XVII al vroeg, want in 1630 besloten ze dat alle leggers, spek- vlees- en olievaten, 
flapkannen, mutsjes en pimpeltjes, die de afzonderlijke kamers naar Azië zonden 
overal hetzelfde moesten zijn. De standaardmaat waar voor gekozen werd was de 
Amsterdamse. De Kamer Amsterdam stuurde alle kamers modellen, volgens welke 
ze hun vaten en kannen moesten laten maken. De spreekwoordelijke Hollandse zui
nigheid komt naar voren in de toevoeging dat "de vaaten die bij eenige van de Ca
meren noch overich sijn salmen gelijckende gebruijken, maer hier naer geen ander 
laten maecken". 

Het voorgaande heeft nog voornamelijk betrekking op de verstrekking van de 
rantsoenen aan boord. In 1686 stuiten we op de standaardisatie van de verpakking 
van lading en vracht. Dan wordt besloten dat "de Kamer Amsterdam sal doen maec
ken eenige leggers ende kleynder vaetwerck, houdende de dickte van de duijgen, en 
soo als het vaetwerck wijders behoort te wesen om de natte waeren daer in wel en 
nae behooren geconditioneert over te krijgen .. . en desselve de respectieve Cam eren 
toe te senden om tot modellen te dienen waerop de kuijpers deselve voortaan sullen 
moeten leveren en 't welck van nu af aen, dat is bij de eerste aenbestedinge sijn aen
vanck sal moeten nemen". Verder werden de kuipers die vaten aan de Compagnie le
verden aan een strenge controle onderworpen. Zij legden een eed af dat ze hun vaten 
zouden maken volgens de maat die door de Compagnie was bepaald. Desondanks 
kwamen in 1695 klachten uit Azië over ongelijke en slechte vaten. De Heren XVII 
besloten weliswaar alles in het werk te zullen stellen om de oorzaak te achterhalen, 
maar volgens hun eigen regels had het helemaal niet voor mogen komen. 

Ook op andere terreinen komen we gevallen tegen van Kamers die tot de orde ge 
roepen werden omdat ze van de regels afweken. De Kamer Zeeland werd er op be
trapt niet-gebrandmerkte goederen mee te geven aan de schepen. Enkhuizen bleek 
kw ikzilver niet op de voorgeschreven, Amsterdamset wijze te verpakken. 

Zeer vaak blijkt uit de geschreven bronnen dat van de regels werd afgeweken. 
Daarom is het misschien beter om in het geval van de VOC eerder te spreken van 
een streven naar, dan van een echt proces van standaardisatie. 

Conclusie 

Aan het voorafgaande kunnen een aantal conclusies verbonden worden. In de eerste 
plaats dat ook uit een traditionele bron als de resoluties van de Heren XVII de nodi
ge informatie te halen is over de alledaagse werkelijkheid van de 17e en 18e eeuw. 
Het grote voordeel boven bronnen als de boekhouding en archeologische vondsten 
is vaak dat de resoluties inzicht geven in het waarom van bepaalde zaken. Dat gaat 
dan bijvoorbeeld om de vraag waar baardmankruiken voor dienden, welke merken 
op vaten en kisten zaten, waarom ijzeren tonhoepels werden ingevoerd en waarom 
vaten en kisten een bepaald formaat hadden. Verder kan aan de hand van de gege
vens vaak iets dichter in de buurt gekomen worden van een reconstructie . Archeolo
gische bronnen hebben het nadeel dat ze meestal niet ongeschonden de tand des tijds 



64 P. Lekkerkerk 

hebben doorstaan. 
Verder blijkt uit de resoluties dat we vaak te snel geneigd zijn te spreken over de 

materiële cultuur van de 17e en 18e eeuw. Hier is duidelijk geworden dat in het ge
val van de VOC geen sprake is van een ongewijzigde praktijk, maar van voortduren
de ontwikkelingen en veranderingen. Bij de interpretatie van archeologische vond
sten kan daarom geen genoegen genomen worden met een enkele verwijzing naar 
een schriftelijke bron. Er zal steeds getoetst moeten worden of die verwijzing slaat 
op de laatste bedrijfsontwikkelingen. 

Wat betreft het streven naar standaardisatie en innovatie wordt uit de schriftelijke 
bronnen al duidelijk dat dit een moeizaam proces was. Alleen op grond van die 
bronnen kunnen we dus slechts komen tot een reconstructie van de papieren werke
lijkheid. Een voortdurende discussie tussen historische en archeologische bronnen 
blijft daarom noodzakelijk om de geleefde werkelijkheid te kunnen benaderen. 

Summary 

The Rijksmuseum Amsterdam, among others, has played an important role in the 
scientific excavation of Dutch Eastindiamen. Those activities have resulted in a 
collection of artefacts from these wrecks. They form the basis of a new permanent 
exhibition on the material culture of the Dutch East India Company (VOC). 

One of the subjects in this exhibition is the use of packaging. For the interpretation 
of the scarce and obscure finds, it is necessary to consult other sourees of infor
mation. In the literature there is little to be found. Fortunately there are the huge 
Companyarchives. 

This paper deals with the information in the Resolutions of the 'Heren XVII', the 
executive board of the VOC. The information in this source can be divided into four 
categories. First there is information about objects. This evidence can lead to a recon
struction of the archaeological finds. Secondly there are several data about stowage. 
The third category deals with innovations in the field of packaging. And finally the 
Resolutions give information about the process of standardization. On all four of 
these subjects the Resolutions provide useful information. 

Most of the regulations deal with barrels and chests, two of the most frequently 
used packaging materiais. They teil us about the sizes, marks, materiais , etc. The 
Resolutions on stowage can be very useful to determine archaeological finds by their 
place in a wreek-site. In the field of innovation and standardization especially, it 
appears that rules were not always followed. The same resolution might be passed 
year af ter year. 

This makes it clear that we are dealing with paper regulations that do not neces
sarily represent everyday reality. Therefore a constant discussion and comparison 
between historical and archaeological data has to take place. 
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Geviste en aangespoelde goederen uit Zeeuwse wateren in de 18e eeuw. 
Het archief van de Rekenkamer van Zeeland als maritiem-archeologi
sche bron 

ERIK VAN DER DOE 

Inleiding 

Zou het voor een maritiem-archeoloog niet mooi zijn om te weten wanneer welke 
schepen zijn vergaan en vooral waar? Vaak is het zo dat in archieven de naam van 
het schip en van die van eigenaren of schippers zijn vermeld, terwijl aan de hand 
van gevonden wrakken dikwijls alleen het type schip, de aard van de lading en de 
plaats van het ongeval te bepalen is. 

Er is echter een bron die hiertussen een brug slaat: archivalia die behalve plaats 
van ongeluk en soort schip ook de aard van de lading geven. Het is wel zo dat de 
lading in die bronnen genoemd juist datgene betreft, dat er niet meer is. Want de 
bedoelde bron is opgemaakt ten behoeve van de registratie van geborgen goederen. 
Maar het zal niet zo zijn dat er van een lading archeologisch totaal niets meer is 
terug te vinden. Voor speurende scheepsarcheologen zal er nog wel iets te achterha
len zijn, waardoor vergelijking van historische bronnen en gevonden scheepswrak
ken zeer goed mogelijk is geworden. Welnu zo'n bron is er. In het archief van de 
Rekenkamer van Zeeland bevinden zich dit soort historische gegevens. En sinds kort 
zijn deze ook terug te vinden, want het archief wordt niet alleen geïnventariseerd, 
maar ook voorzien van diverse nadere toegangen. 

AI eerder heb ik gepleit voor integratie van historisch en maritiem-archeologisch 
onderzoek (Van der Doe, 1987). Archieven kunnen niet alleen in de anonimiteit ge
raakte schepen hun identiteit teruggeven, zij kunnen ook archeologische vondsten, 
zeker uit de post-middeleeuwse periode, in een breder kader plaatsen. Ten aanzien 
van wrakken van VOC-schepen is dit een allang gebruikte methode. Denk bijvoor
beeld eens aan de Amsterdam, de Batavia of de Geldermalsen. Hetzelfde geldt voor 
een aantal in de Zeeuwse wateren gebleven schepen, zoals de Woestduijll, het Vlie
gend Hert en de onlangs ontdekte (?) Anna Catherilla. VOC-schepen zijn altijd het 
spectaculairst. Zelfs anonieme voor de VOC varende vrachtschepen als de pas bij 
Vietnam gevonden Chinese jonk met 28.000 stuks porselein, spreken zeer tot de ver
beelding en nodigen direct uit tot verder historisch onderzoek . Het vorig jaar gepu
bliceerde overzicht van VOC-archivalia in relatie tot vergane Oostindiëvaarders door 
Diebels (1990), verschenen nota bene in een tijdschrift voor archivarissen, is daar 
een voorbeeld van. Het geeft een uitstekend overzicht van de mogelijkheden die dit 
zeer omvangrijke archief biedt om gegevens over bepaalde schepen te achterhalen 
en de identiteit van gezonken schepen te kunnen vaststellen. 
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Maar niet- VOC-schepen zijn er veel meer geweest en worden ook veel meer ge
vonden. Het onderzoek naar de 'gewone' schepen is uit archeologisch en historisch 
oogpunt minstens zo interessant èn evenzeer mogelijk, zoals eerder o.a. ook door Van 
HaIk (1991 a, 1991 b, 1992) is aangetoond. De paradox is juist dat over die schepen 
in archieven het minst is te vinden. Niet alleen zijn de gegevens over meerdere ar
chieven verspreid aanwezig, in tal van gevallen zijn er geen historische documenten 
(meer) voorhanden. Mede daarom is het archief van de Zeeuwse Rekenkamer zo in
teressant, want dat bevat vooral gegevens over particuliere handelsvaart. Voor 
scheepsrampen langs de Hollandse kust in de 18e eeuw zij verwezen naar de studies 
van De Keuning (1988, 1992). 

Het zal duidelijk zijn dat dit verhaal niet zal gaan over in de bodem gevonden 
goederen; wel over het thema van deze bundel, lading, maar dan gegevens over la
ding en meer in het bijzonder over die gevonden in een kluis, in een archiefkluis 
wel te verstaan. 

Het archief van de Zeeuwse Rekenkamer 

In het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg bevindt zich het ongeveer 800 strek
kende meter tellende archief van de Zeeuwse Rekenkamer (Meijer, 1991). Veruit 
het grootste deel bestaat uit de door rekenplichtige ambtenaren ingediende rekenin
gen met de daarbij behorende bijlagen. Ruimtegebrek kende men op de zolders van 
de Middelburgse Abdij niet, waar honderden jaren lang de afgedane rekeningen en 
bijlagen werden opgeslagen. Waar elders de bijlagen werden (en nog worden) weg
gegooid, bleven zij in Zeeland bewaard. En juist uit die bijlagen zijn tal van bij
zonderheden over de Zeeuwse geschiedenis te halen, zoals over de scheepvaart op 
de Zeeuwse wateren. 

De Rekenkamer zorgde voor de financiële administratie van het gewest. Reken
plichtige ambtenaren, aangesteld door de Staten van Zeeland en gecontroleerd door 
rekenmeesters, inden en betaalden uit op ordonnantie van Gecommitteerde Raden 
(het dagelijks bestuur van het gewest). Het deel van het archief waar ik nu verder 
op in wil gaan omvat de periode van de Opstand (omstreeks 1570) tot 1810, toen een 
nieuwe administratie werd ingevoerd. 

Bij de brand die de Middelburgse Abdij trof in 1940 is helaas een deel van de 
rekeningen betreffende de grafelijke domeinen van Zeeland (het onderdeel met 
gegevens over scheepvaart en scheepsrampen) verloren gegaan. De bijlagen zijn 
echter gespaard gebleven. Aan de hand van wel bewaarde rekeningen en op basis 
van de zich bij de bijlagen bevindende borderel (een korte inhoudsopgave van de 
rekening) kon toch orde worden geschept in de stapels facturen , kwitanties, kohieren 
en deelrekeningen. 

In 1988 is een begin gemaakt met het inventariseren van dit rijke archief. Het zal 
duidelijk zijn dat zoiets niet in enkele jaren gereed is. Het simpelweg beschrijven 
als de zoveelste rekening met de bijbehorende bijlagen van een bepaalde ontvanger 
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Fig. 1. Verklaring van schipper Robert Bennet komende uit Schotland met het schip 
de Lam, groot 25 lasten en geladen met kolen , opgemaakt ten behoeve van de inning 
van het ankeragegeid in Middelburg , 1655. ( Rijksarchief in Zeeland, Archief Reken
kamer, Baljuw van de wateren, inv.nr. B 39721) 

zou de onderzoeker nog niets wijzer maken. En dan is 800 meter wel erg veel om 
door te spitten. Een groot deel van de inventarisatiewerkzaamheden bestaat uit 
onderzoek en het schrij ven van duidelijke inleidingen , waarin per ontvanger wordt 
uitgelegd welke stukken met welke informatie in de stapels papier verborgen zitten. 
De inventarisatie van het Rekenkamerarchief is begonnen met de zogenaamde do
meinen, d.W.Z. de oud-grafelijke rechten en eigendommen. Inmiddels is de admini
stratie van een aantal ontvangers beschreven en is gebleken dat juist die veel infor
matie bevat over scheepvaart, scheepsstrandingen en -ongelukken. 

Scheepvaart en lading 

De titel van dit verhaal dekt de lading niet helemaal. Daarin wordt alleen verwezen 
naar verongelukte schepen en aangespoelde goederen, maar nu het archief van de 
Rekenkamer toch centraal staat, wil ik ook ingaan op andere gegevens die hier uit 
te halen zijn. Het thema van deze bundel is per slot van rekening lading. Het archief 
van de Rekenkamer bevat ook hierover veel informatie en niet alleen voor de l8e 
eeuw, maar vanaf de Opstand. 

Inmiddels zijn de stukken van de zogenaamde baljuw van de wateren in Zeeland 
geïnventariseerd (Van der Doe, 1989a). Deze ambtenaar, zijn naam zegt het al, had 
ook een justitiële taak. Maar, en dat is in dit verband van belang, hij was ook ver
antwoordelijk voor de inning van het zogeheten ankeragegeid. Dat wil zeggen dat 
alle buitenlandse schepen die in Zeeuwse wateren kwamen een bepaalde vergoeding 
voor het ankeren moesten betalen. Deze was afhankelijk van de grootte van het schip 
en de omvang van de lading. Schepen die in ballast voeren waren hier niet van vrij
gesteld. Van oorsprong was dit een grafelijk recht, waarvan de opbrengsten ten goe
de van de domeinen kwamen. 

De feitelijke inning geschiedde door lokale commiezen, die in de meeste direct aan 
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het water liggende plaatsen zetelden. Zij verantwoordden hun inkomsten bij de bal
juw van de wateren die deze gegevens dan in zijn, meestal jaarlijks opgemaakte, 
rekening overnam. De door de schippers ondertekende verklaringen werden dan als 
bewijs meegeleverd. In die verklaringen, dikwijls niet meer dan een klein stukje pa
pier, is vermeld het soort schip, de herkomst, de naam van de schipper en omvang 
en aard van de lading. Niet altijd zijn al deze gegevens terug te vinden, want het 
ging de baljuw alleen maar om de omvang van de lading en niet het soort. 

In het begin van de 17e eeuw kwam er nog een andere ontvanger bij die ook geld 
van de schippers vroeg: de ontvanger van het ton- en bakengeld (Van der Doe, 1989b). 
Ook hier gold dat schepen in ballast niet vrijgesteld waren, wel de Zeeuwse bin
nenvaart, de kleine kustvaart en de visserij. Met de opbrengsten werd de betonning 
en bebakening van de vaargeulen onderhouden. Dit laatste bleek echter zo'n pro
bleem te zijn dat reeds na 8 jaar werd besloten deze belasting op te heffen. Het lukte 
niet de tonnen en bakens goed op hun plaats te houden, zulks tot ergernis van de 
schippers. Bovendien bleken de inkomsten nauwelijks meer dan de uitgaven te zijn, 
waardoor reeds in 1607 werd besloten het ton- en bakengeld niet meer te innen. 

Maar in Zeeland moest nog meer betaald worden. Een ander oud-grafelijk recht 
betrof de zogenaamde Zeeuwse tol. Ook dit werd door plaatselijke commiezen geïnd, 
dikwijls dezelfde als die van het ankeragegeid. Voor alle duidelijkheid, er was geen 
sprake van één tol, maar van meerdere, tezamen genoemd de Zeeuwse tol, ook wel 
de 'tol van Yersekeroord'. In de aan het water gelegen plaatsen zetelden de commie
zen, de ·wachten'. Daarnaast waren er in de grotere plaatsen nog ·contrerolleurs'. Zij 
hielden een contrerol bij , een soort schaduwadministratie, waarmee de commiezen 
gecontroleerd konden worden. 

De inkomsten uit deze Zeeuwse tol werden verantwoord door de rentmeesters
generaal der domeinen. Dit waren er twee. Zeeland kende vanaf de middeleeuwen 
de scheiding in het deel bewesten Schelde en het deel beoosten Schelde (Schwartz, 
1990; Nolen, 1991). Met de Schelde werd bedoeld de huidige Oosterschelde, toen
maals de belangrijkste waterweg. Het gebied van de rentmeester-generaal beoosten 
Schelde omvatte Schouwen en Duiveland, bewesten Schelde waren de Bevelanden 
en Walcheren. Voor Tholen was een aparte constructie bedacht. Van oorsprong viel 
dit onder beoosten Schelde, maar in de loop der tijd was deze ambtenaar zover 
geëmancipeerd dat er voor het gebied van Tholen een aparte rentmeester kwam 
(Niewenhuijse, 1991). Hij mocht alleen niet de titel van rentmeester-generaal voe
ren, doch slechts van rentmeester. 

Elk jaar werden de inkomsten van alle commiezen geboekt in de rekeningen van 
de rentmees ters-generaal. In de bijlagen bij die rekeningen bevinden zich de lokale 
tol rekeningen met de specificaties van de geïnde tolgelden. Terwille van de onder
zoeker zijn deze tolrekeningen en de contrerollen per kantoor in een apart overzicht 
toegankelijk gemaakt (Sandberg et al., 1990). In deze stukken is te vinden wanneer 
welk schip, met vermelding van de naam, herkomst en bestemming van de schipper 
en de omvang en de aard van de lading, zich in Zeeuwse wateren vertoonde. 

Is in maritiem-historisch onderzoek de tol in de Sont zo'n veel geprezen en ge-
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Fig. 2. Fragment van een rekening van de Zeeuwse tol, met vermelding van in de 
maand november 1763 in Middelburg gepasseerde schippers, hun herkomst en de la
ding. ( Rijksarchief in Zeeland, Archief Rekenkamer, Rentmeester-generaal der do
meinen bewesten Schelde, inv.nr. B 8041) 
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bruikte bron, ook in eigen land bestaat er iets dergelijks. Voor gegevens over 
scheepvaartbeweging en lading in de tijd van de Republiek is deze, hoewel minder 
omvangrijk, beslist niet te verwaarlozen en voorlopig nog te weinig gebruikt. 

Verongelukte en gestrande schepen 

Tot zover over lading van schepen waar niets mee is gebeurd. Echter niet alle 
schepen bereikten heelhuids hun plaats van bestemming. Zij strandden of vergingen 
ook, of soms vooral, in Zeeuwse wateren, waarmee ik aan het eigenlijke onderwerp 
van deze bijdrage kom. De bron die ik nu wil noemen blijft dezelfde: het archief 
van de Rekenkamer. 

Terug naar de baljuw van de wateren. Naast de inkomsten uit het ankeragegeId 
was vooral de post 'geviste goederen' van belang. Op zee aangetroffen vaten, kisten, 
wrakken of delen van schepen werden door hem publiekelijk verkocht. De inkom
sten daaruit kwamen, na aftrek van gemaakte kosten, voor de helft ten goede van 
de Staten van Zeeland. De andere 50% waren voor de eerlijke vinder. Die had ze per 
slot van rekening gevonden en had er de moeite van het bergen voor moeten doen. 

In de rekeningen van deze baljuw vinden we dus een rubriek waarin opgesomd 
alle verkopingen, met vermelding van de vinders en, indien bekend, van het schip 
waarvan het afkomstig was. In de bijlagen evenwel is meer te vinden. Daar zijn de 
kwitanties van de vissers (vissers hier in de betekenis van bergers) verstopt, met de 
datum, en dikwijls de plaats en een precieze opsomming van de geviste goederen. 
De goederen zijn nauw omschreven, vaak inclusief de merken op de tonnen en kisten. 

In de rekeningen van de rentmeesters-generaal komen deze gegevens ook voor. De 
post wordt dan omschreven als 'zeedriften' of 'zeevonden'. Omdat het niet alleen 
voor de Zeeuwse overheid, maar ook voor de ontvanger zelf van belang was, is er 
nog al eens strijd gevoerd over wie deze inkomsten nu mocht boeken. Vandaar dat 
was bepaald dat goederen geborgen buiten de tonnen onder de competentie van de 
baljuw van de wateren vielen en goederen binnen de tonnen gevonden of aange
spoeld op de kust bij de rentmeesters-generaal verantwoord moesten worden. In het 
laatste geval kwam de Staten van Zeeland een derde deel van de opbrengst van de 
verkoping toe . Strandmeesters, door de Staten aangesteld om toezicht op de stranden 
te houden, regelden de veilingen. Aankondigingen in pamfletten en kranten en via 
stadsomroepers moesten er voor zorgen dat er zoveel mogelijk gegadigden op af 
kwamen, hetgeen een hogere prijs op kon leveren. 

De deelarchieven, tezamen zo'n 60 meter planklengte papier, vullen elkaar dus 
aao. De goederen kunnen door wind en stroming namelijk overal beland zijn en dus 
zowel gevist als aangespoeld uit Zeeuwse wateren zijn. Gegevens over het veronge
lukken van een schip kunnen op meerdere plaatsen te vinden zijn: voor de buiten de 
tonnen (op zee) geborgen goederen in de stukken van de baljuw van de wateren en 
voor de daarbinnen gevonden goederen bij de rentmeester-generaal bewesten Schel
de, de rentmeester-generaal beoosten Schelde en de rentmeester van Tholen. Over 
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Fig. 3. Detail van een 'verkoop-rekening' van planken afkomstig van het in 1801 op 
de Banjaard verongelukte schip Prins Carl. (Rijksarchief in Zeeland , Archief Reken
kamer, Rentmeester-generaal der domeinen beoosten Schelde, inv.nr. B 19571A) 
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de Oosterschelde zelf had de baljuw overigens geen bevoegdheden. De daar gevon
den goederen, ongeacht de plaats ten opzichte van de tonnen, vielen onder de rent
meester-generaal beoosten Schelde. 

Nu is het natuurlijk ook zo dat reders en bevrachters zich hierin mengden. Het 
waren tenslotte hun goederen. In de bijlagen bij de rekeningen zijn vaak tal van 
brieven te vinden van en aan kooplieden en gemachtigden. Ook cognossementen 
(vrachtbrieven) werden overgeleverd. Zelfs allerlei afschriften van notariële verkla
ringen bevinden zich daarbij, waar onder die afgelegd door de bemanning om de 
oorzaak van de stranding te kunnen wijten aan het weer en niet aan hun stuurmans
(on)kunst: de zogenaamde 'zeeprotesten'. Afschriften van op de plaats van herkomst 
gemaakte bevrachtingscontracten werden eveneens opgevraagd en opgestuurd. Uit 
deze laatste is een overzicht van de gehele lading op het moment van vertrek te ha
len. Wordt hier het gevondene van afgetrokken, dan kan een goede indruk verkregen 
worden van wat nooit aan wal is gebracht. Uiteraard is juist hetgeen geborgen is, dat 
wat door archeologen niet meer gevonden kan worden. Maar het geeft zeker een 
goede indicatie als op een bepaalde plaats een wrak opduikt. 

Zonder al te veel in detail te treden kan gesteld worden dat de Rekenkamer een 
bijzondere bron is om scheepsrampen te achterhalen. Helaas is het zo dat pas vanaf 
1700 de namen van de ongelukkige schepen in de stukken worden genoemd. Vandaar 
de beperking in de titel van dit verhaal. Voor de 18e eeuw daarentegen is een over
zicht beschikbaar van in de Zeeuwse wateren gestrande en verongelukte schepen. Op 
het Rijksarchief is een nadere toegang gemaakt van in de stukken van de baljuw van 
de wateren en de rentmeesters- generaal genoemde schepen, met verwijzing naar de 
inventarisnummers (De Roos, 1991). In dit overzicht wordt van 149 schepen in de 
periode 1700-1807 de datum van stranding C.Q. van vergaan, de herkomst en de be
stemming, de lading en bijzonderheden als de naam van de schipper en de plaats van 
de ramp genoemd. 

Uit dit overzicht blijkt dat vooral de wateren rond de kop van Schouwen (de 
Banjaard en nabijgelegen banken) gevaarlijk waren. Bijna de helft van de vermelde 
schepen is daar in moeilijkheden geraakt. Het waren allerlei typen schepen: van gro
te tot middelgrote fregatten , galjoten, fluitschepen, hoekers en brikschepen tot klei
nere kotters , gaffels en poonschuiten. In totaal worden 32 verschillende scheepstypen 
genoemd. Het brikschip is koploper met 21 ongeluksreizen. De schepen kwamen 
overal vandaan: uit Engeland, Frankrijk, Scandinavië, Oostzee, Middellandse Zee 
en West-Indië. De bestemmingen waren even divers. Het lijkt er op dat het meren
deel van de schepen dat hier in de problemen kwam niet een Zeeuwse of nabijgele
gen Hollandse haven als bestemming had. 

Ten aanzien van de lading is ook een veelheid van goederen geborgen. Veel sche
pen waren geladen met landbouwprodukten als haver, rogge, tarwe en zaden, maar 
ook vaten wijn en brandewijn, vlees, vis, wol, kolen, hout en diverse (sub )tropische 
goederen als zuidvruchten, cacao, koffie en tabak kwamen in het Zeeuwse water te
recht. 

Sommige schepen hadden een wat meer bijzondere lading. Uit één schip werden 
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Fig. 4. Aquarel door C.l. Thornton van aangespoeld wrakhout van het schip Prins Carl 
op de kust van Westerschouwen. 1801. (Rijksarchief in Zeeland. kist-top. atlas 
Zelandia Illustrata, Aanwinst 1982jnr.1l8) 

830 gouden munten geborgen en een ander had o.a. boeken als vracht. En niet zo 
maar een paar, maar 201. Het waren ook geen gewone boeken. Zij zijn in een vei
linglijst precies omschreven, geordend naar formaat. Zij waren afkomstig uit de 
Maria Josephina, een beurtschip onderweg van Rotterdam naar Duinkerken en op 
de eerste januari van het jaar 1779 vastgeraakt op de plaat met de veelbetekenende 
naam 'Dwars in de weg', bij Sint Annaland op Tholen. Het waren vooral boeken van 
natuurwetenschappelijke en rechtshistorische aard en daterend uit de 18e, 17e en 16e 
eeuw. Zij werden stuksgewijs in Zierikzee geveild. Op de verkoopkwitanties in het 
archief van de Rekenkamer is precies vermeld wie welk boek kocht en voor welk 
bedrag. De totale opbrengst was bijna f. 50 Vis. (zo'n f 300,-). Uit de stukken is 
zelfs te halen wat het kostte om ze uit de banden te halen om te laten drogen, wat 
de prijs bedroeg voor het drukken van de veilingcatalogus (met een oplage van 150 
stuks) en hoe duur het was om het pakhuis waarin ze waren opgeslagen te laten 
luchten. 
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De lading van een beurtschip is altijd divers. Behalve de boeken had zij nog een 
zeer gevarieerd aanbod aan goederen aan boord. Geborgen werden verder nog o.a. 
12 riemen papier, vele tientallen zagen, beitels, hamers, vijlen, schaven en andere 
gereedschappen, 12 koffiemolens, 32 paar schaatsen en één nieuwe 'kakstoel'. 

Het Zweedse brikschip Prins Carl 

Met een ander voorbeeld wil ik het belang van het archief van de Rekenkamer voor 
de scheepsarcheologie nog eens benadrukken. In de historisch-topografische atlas 
Zelandia Illustrata bevindt zich een aquarel voorstellende het aanspoelen van lading 
en wrakhout op de "Westra stranden af ejland Schouwen" , gesigneerd c.J. Thornton 
en gedateerd 1801. 

Het bekijken van de post 'geviste goederen' in de rekening van de baljuw van de 
wateren leverde reeds op dat het om een Zweeds brikschip ging, genaamd de Prins 
Carl. De schipper was Carel Johann Thornton. Diverse vaten boter, kaas en lijnolie, 
zakken bonen en grote partijen hout zijn door schippers uit Veere, Arnemuiden, 
Burghsluis en Zierikzee geborgen en aangebracht bij de baljuw ter verkoop. De in 
de bijlagen bij de rekening aanwezige facturen geven de precieze aantallen. Af
schriften van notariële verklaringen verschaffen informatie over de stranding zelf. 
Het schip blijkt uit Amsterdam te zijn gekomen en is op oudejaarsdag 1801, onder
weg naar Cadiz, ter hoogte van de Banjaard in moeilijkheden geraakt. Ook de bijla
gen behorende bij de post 'zeedriften' in de rekening van de rentmeester-generaal 
beoosten Schelde betreffen de ramp met de Prins Carl. De lijsten van geveilde uit 
het schip geborgen goederen zijn pagina's lang. 

De bevrachters, Amsterdamse kooplieden, machtigden een collega in Zierikzee, 
zoveel mogelijk te redden en ervoor te zorgen dat zij ook deelden in de opbrengst. 
De cognossementen van de schipper (overgeleverd aan de Rekenkamer) en afschrif
ten van te Amsterdam gesloten contracten, geven een exact overzicht van de totale 
lading. Er is precies vermeld van wie wat was en voor wie dat was bestemd, de mer
ken op de tonnen en vaten incluis. 

Maar er was meer aan de hand. De inhoud van een in de bijlagen aanwezig pakket 
notariële akten, met door de verschillende vissers afgelegde verklaringen, stemt niet 
overeen. De vissers beschuldigden elkaar ervan het schip zodanig te hebben 'ge
ruïneerd' dat redding onmogelijk was geworden. Vechtpartijen aan boord van het 
wrak en beschuldigingen over en weer van bewuste vernieling met als doel nog meer 
te kunnen bergen, leidden er toe dat ook in de post 'apprehensiekosten' (kosten van 
rechtsvervolging) in de rekening van de baljuw van de wateren (hij had immers ook 
een justitiële taak) gegevens over het ongelukkige Zweedse schip te vinden zijn. De 
bewaard gebleven uitgebreide verhoren leveren nog meer details op over de stran
ding en de diverse daarna ondernomen 'bergings'pogingen. Gerechtelijke onderzoe
ken met rapportage aan het gewestelijk bestuur van Zeeland volgden. Zelfs vissers 
afkomstig uit dezelfde plaats raakten onderling slaags en daagden elkaar voor de 
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rechter in een poging er nog meer uit te slepen, daarbij wellicht dreigend de 'echte' 
waarheid te vertellen. 

Ook de baljuw van de wateren en de rentmeester-generaal zijn het oneens over 
de plaatsen waar goederen geborgen zijn. Aan de hand van de zeekaart van S. van 
der Loeff en B. Cau uit 1774 wordt de plaats van het onheil bepaald en welke goe
deren door de baljuw en welke door de rentmeester kunnen worden opgevoerd. Het 
is tevens aardig te merken dat in 180 I deze bijna 30 jaar oude zeekaart kennelijk 
nog steeds als de meest betrouwbare werd gezien. 

Zonder alle details te vermelden zal duidelijk zijn dat als het wrak van de Prins 
Carl gevonden zal worden het archief van de Rekenkamer geraadpleegd dient te 
worden om het volledige relaas te kunnen schrijven. Het wrak zelf kan mogelijk ook 
uitsluitsel geven of er werkelijk sprake is geweest van bewuste vernieling. Ondanks 
uitgebreide onderzoeken (tot in 1806 is men met deze zaak bezig geweest) is wegens 
gebrek aan bewijzen geen definitieve uitspraak gedaan en moest men volstaan met 
schikkingen. 

Conclusie 

Het samengaan van onderzoek naar schee ps wrakken in en op de bodem en in archie
ven heeft met het ontsluiten van het archief van de Zeeuwse Rekenkamer een nieu
we dimensie gekregen, zeker wat betreft studie naar in Zeeuwse wateren vergane 
schepen. Het is echter niet zo dat nu plots alle gevonden wrakken geïdentificeerd 
zullen kunnen worden, maar de rekeningen en bijlagen van de baljuw van de wate
ren en van de ren tmeesters-generaal der domeinen vormen bij uitstek een bron die 
hiervoor geraadpleegd dient te worden. Te meer daar niet alleen informatie wordt 
gegeven over het schip, maar ook over de plaats van de ramp en de aard van de la
ding. Behalve identificatie kan het wrak ook in een historische context worden ge
plaatst. Slechts onderzoek vanuit scheepsarcheologisch én vanuit historisch perspec
tief zal die meerwaarde kunnen hebben. 

Is eenmaal het schip bekend dan kan, met behulp van deze gegevens, gericht ver
der gezocht worden in andere bronnen, w.o. de archieven van de Staten van Zeeland 
en daarop volgende Gewestelijke Besturen (elk met eigen toegangen) en de notariële 
en rechterlijke archieven. Vaak gaat het er om een begin voor verder onderzoek te 
hebben. En juist zo'n aanknopingspunt is in de periode vóór circa 1800 van groot 
belang, vanwege de grote diversiteit en verspreiding van archivalia betreffende par
ticuliere koopvaart, zulks in tegenstelling tot gegevens over een semi -staatsonderne
ming als de VOC. 

Het archief van de Rekenkamer bevat één van de weinige systematisch en gedu
rende een langere periode bijgehouden administraties, waarin gegevens over scheep
vaart en scheepsrampen te vinden zijn. De onlangs gemaakte inventarissen en nadere 
toegangen maken onderzoek daarin mogelijk. 
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Summary 

The voluminous archive of the Rekenkamer van Zeeland (the provincial Auditor's 
Office), 800 metres in length, is a very important souree for maritime-archaeological 
research. The administrations of the baljuw van de wateren (bai/iff of the waters) 
and of the rentmeesters-generaal der domeinen (stewards-general of the Count's 
domains) are particularly interesting. 

Because of the registration of the ankeragegeId (anchorage dues) and of the so
called tol van Zeeland, the archive contains detai/ed data about shipping and cargo 
in Zeeland in the 16th-18th centuries. Furthermore there is much information about 
ships that ran aground and were wrecked in the 18th century, since goods found at sea 
and washed ashore were publicly sold. 

The information mostly concerns ordinary merchant ships, for which it is difficult 
elsewhere to find structural and detailed information over a long period. while for 
VOC-ships th ere is a special archive. 

At this moment the archive of the Rekenkamer, which is in the Public Record 
Office of Zeeland at Middelburg, is being made accessibIe for study. 
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Scheepsmeting van Nederlandse binnenschepen 1894-1940 

H.I.A. DESSENS 

Inleiding 

De meting van binnenschepen in Nederland is al zeer oud. De eerste wettelijke ver
ordeningen hierover dateren van 1631 en worden vermeld door Cornelis van Yk 
(l697) . Hoewel de overheid steeds regelgevend optrad gebeurde het meten of ijken 
lange tijd door particuliere scheepsmeters. 

Pas sinds 1894 worden Nederlandse binnenvaartuigen officieel door ambtenaren 
in dienst van de overheid gemeten. Dit geldt niet alleen voor vrachtschepen, maar 
ook voor passagiersschepen, sleepboten, bokken en andere drijvende inrichtingen. 
Van de gemeten schepen werd vanaf 1894 een archief bijgehouden. Dit archief 
wordt momenteel bewaard door de Scheepsmetingsdienst te Rijswijk, die de metin
gen vanaf 1894 uitvoert. Deze dienst ressorteerde aanvankelijk onder het Ministerie 
van Financiën en valt tegenwoordig onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Buiten de specifieke beroepsgroepen die heden ten dage direct met de binnenvaart 
te maken hebben is dit archief weinig bekend. Toch kan dit archief van waarde zijn 
voor hen die zich bezighouden met de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. 
Bij de eigenaren van Nederlandse historische vaartuigen is dit archief redelijk goed 
bekend, het is voor hen vaak de enige manier om meer te weten te komen over de 
herkomst en geschiedenis van hun schepen. Deze vaartuigen zijn voornamelijk ge
bouwd tussen 1880-1925 en zijn voor het merendeel door de in 1894 opgezette 
Scheepsmetingsdienst gemeten en geregistreerd . Maar ook voor historici biedt het 
archief van de Scheepsmetingsdienst mogelijkheden voor onderzoek naar de geschie
denis van de Nederlandse binnenvaart. 

Het doel van deze bijdrage is in de eerste plaats om meer bekendheid te geven aan 
dit archief. Voor de volledigheid: het archief van de Scheepsmetingsdienst moet niet 
verward worden met het register van schepen dat wordt bijgehouden door de Be
waarder der Scheepsbewijzen, meestal het 'Kadaster' genoemd. Doel hiervan is 
eigendoms- en hypotheekregistratie van schepen. 

De volgende aspecten zullen belicht worden: 
1. Het meten van binnenvaartuigen vanaf 1894. 
2. De procedure en de bronnen. 
3. Belang van het archief voor historici en mogelijkheden voor onderzoek. 
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Het meten van binnenvaartuigen vanaf 1894 

Hoewel de voorschriften voor de wijze van meten en voor het opstellen van de voor
geschreven documenten door de Scheepsmetingsdienst tussen 1894 en 1940 diverse 
malen gewijzigd zijn, is het principe van het meten van binnenschepen toch tot op 
de dag van vandaag steeds hetzelfde gebleven. In deze bijdrage wordt niet ingegaan 
op de wijzigingen die in detail hebben plaatsgevonden, maar wordt de grote lijn be
schreven die voor de hele periode geldig is, zodat men een voldoende indruk krijgt 
van de wijze van scheepsmeting en van de registratie die hieruit voortvloeide en van 
het belang van het door deze dienst aangelegde archief. 

De grootte van binnenschepen wordt sinds 1894 weergegeven in kubieke meters 
die men 'tonnen' noemt. Het tonnage van binnenschepen drukt uitsluitend het laad
vermogen uit. Men rekent in tonnen van 1000 kg. Het aantal kubieke meters water 
dat een schip extra verplaatst doordat het geladen wordt correspondeert met het ge
wicht van de toegevoegde lading . Bij elke 1000 kg die men in het schip laadt ver
plaatst het I kubieke meter meer. Een schip van 100 ton betekent in de binnenvaart: 
het schip kan 100xl000 kg = 100.000 kg laden. 

De voor het vaststellen van het tonnage te meten inhoud van een schip is de in
houd van het gedeelte van de romp tussen het vlak van inzinking van het lege schip 
en het vlak van inzinking van het volledig geladen schip. Het is duidelijk dat bij 
iedere ton gewicht die het schip meer laadt de diepgang of inzinking toeneemt. Gaat 
men door met het schip te beladen dan bereikt men een moment dat ergens op het 
schip water naar binnen loopt, wat uiteraard niet de bedoeling is. Voor ieder te me
ten schip wordt eerst de minimale veiligheidsafstand bepaald tussen dàt punt waar 
het water het eerst binnen zou stromen en het vlak van de grootste toe te laten inzin
king. Deze veiligheidsafstand heet 'vrijboord' en de grootte hiervan is afhankelijk 
van de eigenschappen en het vaargebied van een schip. Het vrijboord varieerde voor 
1940 van 50 cm voor vaargebied A (waaronder de Waddenzee, de Zuiderzee en de 
Zeeuwse stromen) tot 20 cm voor vaargebied D (kanalen en poldervaarten). 

Om de inhoud van het deel van de romp tussen beide bovengenoemde vlakken van 
inzinking te berekenen verdeelde men de romp in drie verticale compartimenten, 
namelijk het voorschip, het middenschip en het achterschip. Daarna werd ieder 
compartiment in horizontale schijven van I dm dikte verdeeld, die weer werden 
verdeeld in centimeters. Door deze verdeling in horizontale schijven verkrijgt men 
(afhankelijk van de grootte van een binnenvaartschip) plusminus 10 tot 20 horizon
tale schijven van I dm dikte. Omdat ieder verticaal compartiment ook weer werd 
onderverdeeld in drie tot vijf kleinere verticale compartimenten verkreeg men een 
nog veel groter aantal kleinere horizontale schijven. 

Het hele principe van de meting van binnenvaartuigen berust hierop dat men van 
elke schijf de inhoud berekent. Telt men de inhoud van alle schijven bij elkaar op 
dan verkrijgt men de maximum waterverplaatsing oftewel het laadvermogen, deelt 
men de inhoud van een van voor- tot achterschip doorlopende schijf door 10 dan 
krijgt men voor iedere extra cm inzinking die als gevolg van belading optreedt de 
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extra waterverplaatsing. Deze schaal werd altijd overgenomen in de 'meetbrief', 
waarvan de betekenis later vermeld zal worden. De schipper of verlader kon hiermee 
eenvoudig vaststellen hoeveel ton lading het schip had ingenomen als gevolg van een 
bepaalde diepgang. Omgekeerd kon men ook eenvoudig berekenen hoeveel lading 
men kon innemen om een bepaalde diepgang te verkrijgen, bijvoorbeeld als een lage 
brug of een kunstmatige drempel in het vaarwater gepasseerd moest worden. 

De mate van nauwkeurigheid van het hele meetproces hing vooral af van de wijze 
waarop men de inhoud van iedere schijf berekende. De inhoud van iedere schijf 
werd berekend door de halve som van de oppervlakken van het boven- en ondervlak 
te vermenigvuldigen met de dikte van de schijf. Om de oppervlakken te berekenen 
paste men tot 1927 een betrekkelijk ruwe berekeningswijze toe waarbij men de 
oppervlakken berekende met behulp van trapezia. Na 1927 (na een internationale 
conferentie in 1925) waren de scheepsmeters verplicht om de regel van Simpson toe 
te passen bij het berekenen van de oppervlakte van de schijven waardoor een grotere 
nauwkeurigheid werd verkregen. De berekening van de inhoud van elke schijf apart 
werd integraal ingevuld op een formulier dat de 'staat van meting' genoemd werd. 
Aan boord werd tijdens het meten een kladformulier gebruikt waarvan de gegevens 
later op het kantoor in het net werden overgeschreven op het officiële formulier. 

De procedure en de bronnen 

Procedure 
Voor een juist begrip van de zich in het archief van de Scheepsmetingsdienst bevin
dende documenten is het nuttig om te weten wat de procedure was bij de meting en 
de eventuele hermeting van een schip. De procedure wordt eerst kort samengevat en 
daarna per onderdeel toegelicht. 

De procedure begon als een schipper/eigenaar van een schip een meting aanvroeg 
bij de Scheepsmetingsdienst. De dienst voerde de meting binnen enkele dagen uit. 
Het vlak van maximale inzinking en het laadvermogen van het schip werden be
rekend. Ter hoogte van dit vlak van maximale diepgang werden op het schip recht
hoekige ijkmerken aangebracht. In deze ijkmerken werd een nummer gebeiteld, het 
'ijknummer' of 'meetbriefnummer'. Met behulp van dit registratienummer kon, in
dien nodig, het dossier van dit schip in de registers van de dienst worden terugge
vonden. Alle relevante gegevens die de scheepsmeter nodig had om een betrouwbaar 
meetresultaat te bereiken (met name het gewicht van aanwezige inventaris) werden 
genoteerd in de 'staat van meting' en het schip werd, volgens ijknummer, opgeno
men in de 'ligger', een boek waarin alle gemeten schepen werden opgetekend. Aan 
de schipper werd een 'meetbrief' verstrekt. 

De aanvraag 
De procedure voor het meten van een binnenschip ving dus aan met de aanvraag 
voor een meting, meestal door de schipper van het vaartuig. Vaak ging het om een 
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nieuw gebouwd schip dat niet lang daarvoor te water was gelaten en afgebouwd, 
maar een nieuwe meting werd ook wel eens jaren na de tewaterlating aangevraagd. 
Dit kwam nogal eens voor bij schepen kleiner dan 20 ton (waarvoor meting niet ver
plicht was) waarvoor het op een gegeven moment noodzakelijk was dat het precieze 
laadvermogen werd vastgesteld. 

De aanvraag voor een meting moest schriftelijk gebeuren. Al spoedig ging de 
Scheepsmetingsdienst gebruik maken van voorbedrukte formulieren . De aanvraag 
werd gericht tot een van de 39 districten die de dienst telde, die aanvankelijk onder 
het Ministerie van Financiën ressorteerde. De districten waren genoemd naar een 
plaats (bijv. 'Gouda', 'Groningen' etc.) en hadden tevens een nummer. De meting 
werd aangevraagd bij het district waarin het schip zich op dat moment bevond. 

Uit steekproeven is gebleken dat van veel schepen de aanvraagbriefjes zich nog 
in de dossiers van gemeten schepen bevinden. De belangrijkste gegevens die de 
briefjes vermelden zijn: de naam van de schipper, zijn adres of domicilie, de 
scheepsnaam en een type-aanduiding van het schip , bouwmateriaal, werf, plaats en 
jaar van aanbouw, afmetingen, opsomming van vaste inventaris en aantal beman
ningsleden en de reden van meting of hermeting. Ook een eventuele latere hermeting 
werd op deze wijze aangevraagd. 

Het meten van het schip 
Het daadwerkelijke opmeten van het schip gebeurde door drie ambtenaren, te weten 
een scheepsmeter, een assistent en een smid. De eerste twee deden het daadwerkelij
ke meet- en rekenwerk, de smid beitelde de ijkmerken in. Om hun werkzaamheden 
uit te kunnen voeren hadden zij een roeiboot nodig waarmee zij om het schip heen 
konden varen. De aanvrager van de meting was verplicht om een boot ter beschik
king te stellen en waar nodig te assisteren bij de werkzaamheden. 

De staat van meting 
In 1894 werd bepaald dat van iedere meting of hermeting een zogenaamde 'staat van 
meting' moest worden opgemaakt. Hiervoor bestond een modelformulier. Het groot
ste deel van de staat was gewijd aan het berekenen van de horizontale oppervlakken, 
maar ook algemene informatie over het schip werd genoteerd, zoals het meetbrief
nummer, het district, het scheepstype, de scheepsnaam, het bouwmateriaal , de werf 
en het jaar van aanbouw, de afmetingen, het maximum laadvermogen, de gegevens 
over de diepgang en het vrijboord, de plaats van de ijkmerken op het schip, de 
plaats en een omschrijving van de vaste ballast en inventaris en het aantal beman
ningsleden, evenals eventueel aangebrachte merken van teboekstelling van de kada
strale registratie. 

De ijkmerken 
Na de meting werden op het schip een aantal ijkmerken aangebracht. Dit waren er 
minimaal vier, op grote schepen zes. Zij werden aangebracht op de zijkanten, meest
al de boeisels, van het schip. In de eerste jaren na 1894 maakte men bij het meten 
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Fig. I. De Ijalk Alida, opgesleld op de binnenplaats van hel Noordelijk Scheepvaarl
museum Ie Groningen. Hel schip is in 1903 gebouwd Ie Franeker; het laadvermogen 
was ongeveer 15 ton. Op de zijden zijn de volgende ijkmerken aangebracht: 15815 
IOn (voor) en S I I 18 N (achter). 
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van ijzeren schepen gebruik van losse plaatjes die op de romp geklonken werden. 
Na enkele jaren, het is niet precies bekend wanneer, ging men ertoe over om de ijk
merken op ijzeren schepen in te beitelen in de romp. Meestal kan men de plaats 
waar eventuele oudere plaatjes waren bevestigd gemakkelijk terugvinden omdat in 
het boeisel van het schip een rechthoek ter grootte van het plaatje was ingeteerd, als 
gevolg van roest die zich achter het plaatje had gevormd. De gaatjes waarmee de 
plaatjes bevestigd waren geweest werden later dichtgemaakt met twee klinknagels. 

De ijkmerken waren op de scheepsromp aangebracht ter hoogte van het vlak van 
de maximale inzinking. De ijkmerken moesten zich altijd boven water bevinden. 
Anders gezegd: de ijkmerken gaven de grootste toegestane diepgang van een schip 
aan. Het was niet toegestaan om het schip zover af te laden dat de merken onder het 
wateroppervlak verdwenen. De merken moesten geschilderd zijn in een met de romp 
contrasterende kleur. Daardoor was het voor politieambtenaren gemakkelijk om 
overtredingen te constateren. In de ijkmerken, die de vorm hadden van een recht
hoekig balkje, stond het ijk- of meetbriefnummer ingebeiteld. Uit waarnemingen 
is mij gebleken dat bij metingen van voor circa 1910 in de voorste merken ook het 
tonnage werd ingebeiteld met cijfers en letters. In dat geval was het ijknummer in
gebeiteld in de achterste merken. Het ijknummer werd ook altijd op een plaats op 
het achterschip ingebeiteld, meestal op het potdeksel of tegen de achterkant van de 
roef. 

Het is dankzij deze ingebeitelde merken en nummers dat men van de meeste nog 
bestaande Nederlandse historische schepen via het archief van de Scheepsmetings
dienst belangrijke gegevens kan achterhalen, zoals de plaats en het jaar van aan
bouw, de eerste en eventuele latere eigenaren, het tijdstip van motorisering of ver
bouwing enz. Men moet wel beschikken over het ijknummer, want het archief is al
leen toegankelijk op het ijknummer en dus niet op scheepstype, scheepsnaam of 
eigenaarsnaam. 

In geval van hermeting werden de oude ijkmerken door middel van ingebeitelde 
kruisen ongeldig gemaakt en werden vervolgens nieuwe merken ingebeiteld. Een 
hermeting moest plaatsvinden als er een wijziging aan het schip had plaatsgevonden 
die de waterverplaatsing op een of andere manier kon beïnvloeden. Dit konden zijn: 
verlenging van het schip, motorisering, het plaatsen van een andere motor. het ver
wijderen van de tuigage, verhoging van de den, het aanbrengen van een stuurhut, 
het plaatsen van een nieuwe roef of een andere verbouwing. 

Het ijknummer op de zijkant van het schip was 30 cm lang en 4 cm hoog, met 
daarin letters van 2 tot 2t cm hoogte. Het nummer begon met een tot drie letters die 
de afkorting vormden van het betreffende district, een volgnummer gevolgd door 
de letter 'N' (van 'Nederland'). Bijvoorbeeld ijknummer 'Ah 108 N' betekende dat 
dit schip onder nummer 108 stond ingeschreven in het district Arnhem. De letters 
'Ah' geven aan dat men in de boeken van het district Arnhem de gegevens van het 
schip kan terugvinden. Vanaf 1934 bestonden er nog maar drie districten namelijk 
Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Nu is er alleen nog een kantoor in Rijswijk. 

Soms werden onder de ijkmerken ook diepgangsschalen in de romp ingebeiteld. 
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Soms werd een aanduiding in Amsterdamse voeten gebruikt, soms in decimeters. 
Veel schepen hebben diepgangsschalen op de voor- en achtersteven maar die werden 
nooit door de Scheepsmetingsdienst aangebracht. Waarschijnlijk waren die bij de 
bouw van het schip al door de scheepswerf gemaakt. 

De ligger 
Ieder district hield van de door haar gemeten schepen een 'ligger' bij, een boek 
waarin de schepen op volgorde van het ijknummer werden ingeschreven, met de be
langrijkste gegevens, zoals meetbriefnummer, scheepsnaam, en gegevens over de 
bouw. 

Deze liggers vormen als het ware een 'burgerlijke stand' van het overgrote deel 
van de Nederlandse vloot van binnenvaartuigen tussen 1894 en heden. Als een schip 
later herrneten werd, werd het nogmaals in een ligger ingeschreven. Dit kon in de 
ligger zijn van het district waar het schip oorspronkelijk was gemeten, maar ook in 
een ander district. Een schip kan dus meermalen in de liggers voorkomen. Bij her
meting werd, waarschijnlijk tot omstreeks 1910, wel hetzelfde meetbriefnummer 
weer ingebeiteld - op een iets andere plaats - maar later ging men ertoe over om bij 
hermeting een nieuw nummer toe te kennen. 

De meetbrief 
Van ieder gemeten schip werd aan de schipper een meetbrief afgegeven. De eerste 
meetbrieven leken inderdaad veel op een brief, maar later werd het een boekje. De 
inhoud en vormgeving van de meetbrief en de staat van meting werd verscheidene 
malen vastgesteld en gewijzigd op internationale conferenties betreffende de scheeps
meting. De meetbrief bevatte een aantal algemene gegevens van het schip zoals de 
naam, het scheepstype, de afmetingen, het bouwjaar, de werf en de plaats van aan
bouw, de maximum waterverplaatsing, een schaal die voor elke extra centimeter 
diepgang de waterverplaatsing vermeldde, een opgave van oude vervallen meetbrief
nummers, en de eventuele merken van teboekstelling van de Bewaarder der Scheeps
bewijzen. 

De meetbrief moest altijd aan boord te zijn. Bij hermeting werd de oude meetbrief 
ingeleverd en werd een nieuwe verstrekt. De meetbrief vermeldde niet de naam van 
de eigenaar of schipper. Bij verkoop van het schip moest de meetbrief worden door
gegeven aan de volgende eigenaar. Eigendomswisselingen werden niet door de 
Scheepsmetingsdienst bijgehouden, maar door de Bewaarder der Scheepsbewijzen. 
De dienst registreerde strikt genomen geen schepen, maar ijknummers. Een mutatie 
in de boekhouding vond alleen plaats bij een hermeting, of sloop dan wel verloren 
gaan van het schip. 

Als de meetbrief nog aanwezig is kan via het meetbriefnummer informatie over 
een historisch vaartuig worden ingewonnen bij de Scheepsmetingsdienst. Als de 
meetbrief ontbreekt moet het nummer worden overgenomen van de ijkmerken op 
het schip zelf. Vaak zijn die moeilijk zichtbaar wegens vele aangebrachte verf- of 
teerlagen. Ze bevinden zich meestal op de boeisels van een schip, op ongeveer een 
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derde van de voor- en de achtersteven, ter hoogte van het vlak van de grootste in
zinking. Meestal is dit ter hoogte van de dekken of de gangboorden. 

Betekenis van het archief 

Het archief van de Scheepsmetingsdienst bevat in feite een register van Nederlandse 
binnenvaartuigen tussen 1894 en heden, en vaar een deel ook van oudere schepen 
voorzover die na 1894 werden gemeten of herrneten. Een uitzondering vormen de 
vaartuigen beneden de 20 ton waarvoor een meting niet verplicht was en die alleen 
werd uitgevoerd als zich bijzondere omstandigheden voordeden. Om hoeveel schepen 
uit deze categorie het gaat is niet bekend maar waarschijnlijk werd hooguit 10-20 
procent van de vaartuigen kleiner dan 20 ton gemeten. 

Tot nu toe werden de dossiers van schepen in dit archief alleen geraadpleegd voor 
individuele schepen. Dit gebeurde door de ambtenaren van de Scheepsmetingsdienst 
als een oud schip her meten moest worden of het gebeurde op verzoek van eigenaren 
van historische vaartuigen op zoek naar informatie over de geschiedenis van hun 
schip ten behoeve van een restauratie. Als documentatie voor de Nederlandse vloot 
van historische binnenschepen is het archief van onschatbare waarde. 

Gezien de grote waarde en de (letterlijke) uniciteit van dit archief zou het eigen
lijk gedupliceerd moeten worden op bijv. microfilm of microfiche en zou dit kopie
bestand op een andere plaats bewaard moeten worden, zodat in geval van een cala
miteit met het originele bestand de historische informatie behouden blijft. Het ligt 
voor de hand om dit in ieder geval te doen met de liggers, die het meest compleet 
zijn en ook de belangrijkste informatie bevatten. De staten van meting zijn minder 
compleet: meestal werd bij een hermeting de oude staat vernietigd en werd alleen 
het laatste exemplaar bewaard. In hoeverre de meeste aanvragen voor een meting be
waard zijn gebleven is onduidelijk. Zoals gezegd werden de dossiers tot nu toe uit
sluitend geraadpleegd voor individuele schepen. De gegevens die zijn vastgelegd le
nen zich er echter ook voor om aan elkaar gerelateerd te worden. 

De toegankelijkheid van het archief (nu alleen via het meetbriefnummer) zou aan
zienlijk worden verhoogd als de gegevens zouden worden opgenomen in een geauto
matiseerd bestand. Er kan dan ook op andere trefwoorden gezocht worden, zoals 
scheepsnaam, scheepstype en familienaam van de schipper. Ook kunnen verbanden 
tussen de gegevens worden gelegd, zoals verbanden tussen technische ontwikkelingen 
en tussen deze ontwikkelingen en de herkomst van de schippers. De nieuwbouw van 
ijzeren in plaats van houten schepen, het groter worden van de schepen, de nieuw
bouw van motor- en stoomschepen, het motoriseren en verbouwen van zeilschepen 
kunnen worden vergeleken met het domicilie van de schippers. Ook kan een ver
gaand compleet overzicht worden samengesteld van Nederlandse familienamen in 
de Rijn- en binnenvaart en hun domicilies. Er kunnen waarschijnlijk uitspraken 
worden gedaan over het toetreden en de herkomst van nieuwe families in de binnen
vaart als gevolg van de expansie van de vloot na 1880. 
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Tot slot iets over het raadplegen van het archief. Het archief van de Scheeps
metingsdienst is een dynamisch archief. Dossiers, ook die uit de negentiende eeuw, 
worden nog regelmatig geraadpleegd door de Dienst als bijvoorbeeld een hermeting 
moet worden uitgevoerd. Het archief zelf is niet voor bezoekers toegankelijk. Infor
matie die gevraagd wordt uit historische belangstelling wordt verstrekt op schrifte
lijke aanvraag, fotokopieën uit liggers en staten van meting en andere informatie 
worden tegen betaling verstrekt en alleen als de Dienst daar op een bepaald moment 
tijd voor heeft. Onderzoekers met historische belangstelling worden wel toegelaten, 
maar dienen schriftelijk te motiveren wat de bedoeling is van het raadplegen van de 
stukken. 

Met dank aan de medewerkers van de Scheepsmetingsdienst, met name de heer 
J.G.D. Wigmans voor zijn hulp bij het raadplegen van het archief en zijn adviezen 
bij de totstandkoming van deze bijdrage. 

Summary 

Ship measurement of Dutch ships for in land navigation. 1894-1940. 
In 1631 the Dutch central governmenl drew up Ihe firsl regulations for the measure

ment of Dutch river-vessels (sailing barges). For centuries the measurement was done 
by private ship gaugers. Only in 1894 was an official Ships Measurement Office 
(Scheepsmetingsdienst) instituted and since then measurements have been done by 
officials. 

The archive of the Scheepsmetingsdienst - now established at Rijswijk - conlains 
information on all Dutch river-vessels above 20 lans loading capacity, and on many 
smaller vessels, measured since 1894. The archive holds documentation on the 1000-
2000 Dulck traditional skips (mostly sailing barges) which still exist and are pre
served by private iniliative. Owners of these ships regularly consult the archive in 
search of data aboullhe hislory of their ships. The archive was never discovered by 
professional historians interested in the history of Dutch inland navigation. One of 
Ihe aims of Ihis arlicle is la make clear Ihe possibililies for research in Ihis archive. 
The dala in Ihe archive of Ihe Scheepsmetingsdienst are such that relations cal! be 
made clear betweel! - for example - technical improvements in Dulch inland naviga
lion since 1880 and Ihe domiciles of Ihe bargemen. 

In the arlicle Ihe measuremenl procedures, Ihe melhad of calculation to eslablish the 
loading capacily of barges and Ihe different kinds of document in the archive 
relaling la these procedures are explained. 

The aulhor recommends that part of Ihe archive be copied on microfilm, because of 
the uniqueness and greal hislorical imparianee of this malerial for Ihe hislory of 
Dutch Iraditional ships and Dutch inland navigalion. 
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