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De Joeqe Jacob

Sa m e nva t t ing

Op 13j uni 2006 m eldde Rij kswat erst aat Wat erdist rict Merwede en Maas de vondst van een
scheepswrak in de m onding van de Dordt sche Kil. Tij dens baggerwerkzaam heden was op een
om vangrij k obst akel gest uit , waarbij verschillende st ukken hout zij n geborgen. Deze m elding is
de aanleiding geweest t ot een om vangrij ke onderwat eropgraving, waarbij een sam enwerking is
opgezet t ussen ADC Marit iem , Periplus Archeom are en Subcom . Gezien de com plexit eit van het
proj ect en de locat ie van het wrak aan de rand van de vaargeul van de drukbevaren Dordt sche
Kil, is een uit gebreide voorbereiding aan de uit voering van het proj ect voorafgegaan.
Bij de onderwat eropgraving is sam engewerkt t ussen archeologen en beroepsduikers, waarbij
gebruik is gem aakt van een goed uit gerust werkschip voorzien van spudpalen, een zuigpom p en
een t rilzeef. Dankzij de t oepassing van m ult ibeam opnam en en het gebruik van video en audio
com m unicat ie bij de duikuit rust ing was de opgraving goed aan dek t e st uren. Het wrak bleek een
zogenaam de hekt j alk uit de t weede helft van de 191 eeuw t e zij n. Van het wrak was alleen het
acht erschip nog nagenoeg int act ; het voorschip was vrij wel volledig verdwenen. Het schip heeft
dankzij de vondst van een eikenhout en naam bord m et vergulde let t ers de naam 'Jacob' gekregen.
I n het verslag wordt t oegelicht dat dit waarschij nlij k gewij zigd m oet worden in 'De Jonge Jacob'.
De gaafheid van het acht erschip en de invent aris die hierin werd aanget roffen, m aakt en het
obj ect derm at e waardevol dat in overleg m et de Rij ksdienst voor het Cult ureel Erfgoed beslot en
is om dit deel van het wrak t e licht en en in det ail op de kant t e onderzoeken. Ter voorbereiding
van de licht ing zij n vier hij sbanden onder het wrak door aangebracht en is het wrak onder wat er
doorgezaagd. Op 20 decem ber 2006 is het zonder al t e veel problem en gelicht , waarna het
get ransport eerd is naar het Duivelseiland t e Dordrecht . Daar is een loods om het wrak gebouwd
en een sprinklerinst allat ie aangebracht , zodat de condit ie van het wrak st abiel kon worden
gehouden.
I n de loods zij n docum ent at iewerkzaam heden verricht aan het wrak. Het is in zij n geheel
opgem et en, waarna verschillende aanzicht en en doorsneden zij n vervaardigd. Verder zij n de losse
scheepsonderdelen m et de digit ale m eet arm get ekend. Het zelfde is m et de binnenbet im m ering
van het acht eronder gedaan. Aan de hand van de docum ent at ie van de kast en, de wanden en de
vloer is een indeling gereconst rueerd van de leefruim t e.
Wat bet reft de scheepsinvent aris is uit de vergelij king m et een Groningert j alk en een Overij sselse
Praam , die ongeveer in dezelfde periode zij n vergaan in de Zuiderzee, naar voren gekom en dat de
vondst groep van 'De Jonge Jacob' niet het volledige spect rum bevat van een binnenvaart schip.
Een aant al cat egorieën is beperkt aanwezig of in het geheel niet . I n het bij zonder ont breken
vondst en die in verband kunnen worden gebracht m et koken, et en en de opslag van voedsel.
Aan de andere kant geven de aanwezige cat egorieën duidelij k aan waar het vaart uig voor is
ingezet : de zware blokken en last haken m aken duidelij k dat het hier een vracht schip bet reft ,
dat gespecialiseerd was in het t ransport van zware ladingen zoals st enen en balken. Ook
de const ruct ie van de rom p m et de zwaar uit gevoerde kim , het brede vlak en het laadluik
naast de acht erst even bevest igen deze funct ie. Op basis van de const ruct ie van de rom p kan
geconcludeerd worden dat het schip gespecialiseerd was voor t ransport in de Nederlandse en
Vlaam se delt a. Hierwaren zwaar uit gevoerde, goed wendbare schepen nodig, die bovendien
droog konden vallen in de get ij denhavens.
De vondst van een hekt j alk geladen m et Doornikse kalkst een in de m onding van de Dordt sche
Kil is een weergave van de ont wikkelingen in de Nederlandse wat eren in de t weede helft van de
191 eeuw. De st enen zouden verm oedelij k t oegepast m oet en worden bij werken in het kader van
de riviernorm alisat ies. Het bet reft groot schalige werken die ert oe m oest en leiden dat de rivieren
m inder grillig werden en dat ze veranderden in veilige vaarwegen voor grot ere vracht schepen. Het
is aannem elij k dat Rij kswat erst aat t oendert ij d de opdracht gever was.
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Voor deze werkzaam heden waren hekt j alken bij uit st ek geschikt . Dankzij de geringe diepgang
en dankzij de spriet kon het schip lossen op iedere willekeurige plaat s. Daarm ee waren deze
schepen ook gebonden aan een vaargebied, waarbinnen de schippers een t huishaven en een
huis op de wal hadden.
De delt aschippers verschilden daarm ee in essent ie van de wilde vaart , waar m en het hele j aar
door aan boord verbleef m et het hele gezin. De 19eeeuwse schippers in de delt a waren naast
schipper ook koopm an van de goederen die ze vervoerden. Hierm ee bereikt e deze beroepsgroep
een zekere sociale st at us en welvaart , die weerspiegeld is in de uit voering van De Jonge Jacob'.
De reconst ruct ie van het kleurgebruik van het acht erschip heeft duidelij k gem aakt dat de rom p
grot endeels wit is geweest en dat bij de hekconst ruct ie de kleuren rood en blauw zij n t oegepast .
Met de vergulde profiellij st en van de poort j es m oet het acht erschip een fraai aanzicht hebben
gehad.
Uit archiefonderzoek is gebleken dat de schipper Hendrik Rit m eest er heet t e en dat hij get rouwd
was m et Adriana Cornelia Kieboom . Zij hadden een aant al kinderen en woonden in een huis
aan de Hoogst raat in Werkendam . Gedurende de langere reizen konden de kinderen m ee aan
boord, zoals is gebleken uit de indeling van het acht eronder. Tij dens de laat st e fat ale reis op 23
j uli 1858 voer Hendrik m et zij n vaderJoachem aan boord. De laat st e heeft de schipbreuk niet
overleefd, zoals is gebleken uit een sect ierapport uit St rij en. Verder is uit het archiefonderzoek
naar voren gekom en dat het wrak een obst akel heeft gevorm d in de m onding van de Dordt sche
Kil. Verschillende m inist eries hebben zich m et dit probleem bem oeid, m aar uit eindelij k heeft de
Koninklij ke Marine het wrak naar eigen zeggen 'geheel geruim d' in august us 1858.
Gelij kt ij dig aan de docum ent at iewerkzaam heden en het onderzoek aan het wrak, is m et
verschillende overheden onderhandeld over het vinden van een eindbest em m ing van 'De Jonge
Jacob'. Uit eindelij k is sam en m et de vereniging 'De Binnenvaart ' t e Dordrecht een gedet ailleerd
proj ect plan gem aakt , waarbij het wrak in een lashbak, ofwel een hist orische duwbak m et
afm et ingen van 18,75 bij 9,50 bij 4 m et er, geëxposeerd zal worden. Voor de uit voering van het
plan zij n verschillende subsidies verkregen, zodat beslot en is in de zom er van 2009 t ot uit voering
van het plan overt e gaan. De exposit ie zal naar verwacht ing in 2011 in de Riedij kshaven in het
cent rum van Dordrecht , sam en m et het m useum schip 'De René Siegfried' t e bezicht igen zij n.
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W.B. Waldus

1 .1

Alge m e n e in le idin g

I n opdracht van Rij kswat erst aat Direct ie Zuid- Holland, Wat erdist rict Merwede en Maas t e
Dordrecht heeft ADC ArcheoProj ect en in sam enwerking m et Periplus Archeom are en Subcom
onderzoek verricht naar een 19eeeuwse hekt j alk in de zuidelij ke m onding van de Dordt sche Kil
( afbeelding 1) . Het wrak, algem een bekend geworden onder de naam 'De Jacob', vorm de het
m iddelpunt van een om vangrij k en com plex duikonderzoek. De licht ing van het acht erschip op
20 decem ber 2006 was het spect aculaire hoogt epunt van het proj ect . Het wrakdeel is vervolgens
naar het Duivelseiland in Dordrecht vervoerd, waar een nissenhut en een sproeHrist allat ie over
het wrak zij n geplaat st . De volgende st ap best ond uit het onderzoek en de docum ent at ie van het
wrak op het droge waarbij st eeds m eer det ails en daarm ee nieuwe vragen over het schip aan
het licht kwam en. I nt ussen werden gegevens gevonden in de archieven over de hekt j alk en de
opvarenden, die ook weer nieuwe aspect en aan het onderzoek t oevoegden.
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Afb. 1

Locat ie van het onderzoeksgebied.

Tij dens de uit werking bleek dat de naam van de hekt j alk waarschij nlij k veranderd m oet worden in De Jonge Jacob'.
Dit heeft t e m aken m et de m ogelij ke posit ie van de naam bordj es op de hekbalk ( zie hoofdst uk 14) .
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Gelij kt ij dig m et het onderzoek op het droge is door Rij kswat erst aat in sam enwerking m et ADC
Herit age het wrak gepresent eerd aan de pers, het publiek, de m edewerkers van Rij kswat erst aat
en de specialist en op het gebied van de hist orische hout en scheepsbouw. De film over het proj ect
( DVD bij lage) heeft hierbij een belangrij ke rol gespeeld. De discussies en de onderhandelingen
over de uit eindelij ke best em m ing van het wrak zij n t en t ij de van het schrij ven van het rapport
afgerond. Het wrak zal door de Vereniging De Binnenvaart ' worden geëxposeerd in een
om gebouwde hist orische duwbak naast de t ot binnenvaart m useum om gebouwde sleepboot De
René Siegfried', gelegen in de Riedij kshaven in het cent rum van Dordrecht .
Dit rapport bet reft een st andaardrapport zoals genoem d in de Kwalit eit snorm Nederlandse
Archeologie ( KNA) . I n het rapport worden de result at en van het onderzoek gepresent eerd,
waarna de eerst e conclusies volgen. Het is een voorlopig eindpunt van een veelzij dig onderzoek,
waarbij de result at en de m ogelij kheid bieden voor vervolgonderzoek. Dit geldt vooral voor
de scheepsconst ruct ie. I n t egenst elling t ot bepaalde scheepsarcheologische rapport ages,
is het eindpunt van dit proj ect geen reconst ruct ie in de vorm van bouwt ekeningen en/ of
een schaalm odel. De gedet ailleerde schaalt ekeningen van het wrak, de beschrij ving van de
const ruct ie en de t abellen m et afm et ingen kunnen gebruikt worden voor het m aken van een
reconst ruct ie. Of een m odel van De Jonge Jacob' er in de t oekom st zal kom en is de vraag;
best aande m odellen van hekt j alken in de depot s van de scheepvaart m usea van Am st erdam
en Rot t erdam geven een goede indruk van hoe het schip er ooit uit heeft gezien. Toch zij n de
verschillen en de opm erkelij ke det ails, zoals het luik naast de acht erst even, reden genoeg om ooit
nog eens een reconst ruct ie t e m aken.
1 .2

Le e sw ij ze r

De rapport age best aat uit 15 hoofdst ukken, 14 kaart bij lagen waarin het wrak wordt
weergegeven en een DVD bij lage m et duikvideo's, docum ent at ie en de film van het proj ect .
De aut eurs st aan st eeds bij de hoofdst ukken verm eld. I n hoofdst uk 2 zal de aanleiding t ot
het proj ect , het vooronderzoek, de onderzoeksopdracht aan de hand van het Program m a
van Eisen ( PvE) en de opzet van het proj ect worden t oegelicht . Vervolgens zal in hoofdst uk
3 worden ingegaan op de t oegepast e m et hoden en t echnieken t ij dens het duikonderzoek
en de docum ent at iewerkzaam heden op het droge. Het vierde hoofdst uk st aat in het t eken
van de beschrij ving van het veldwerk. I n dit hoofdst uk wordt een verslag gegeven van de
duikwerkzaam heden en de licht ing. Verder worden de keuzes t oegelicht die gem aakt zij n bij de
docum ent at ie van de scheepsrest en op het droge. Het vij fde hoofdst uk vorm t een algem ene
inleiding op de result at en, die de vondst in een m arit iem landschappelij ke en hist orische cont ext
plaat st . Ook wordt hier nader ingegaan op het scheepst ype hekt j alk en zij n oorsprong in de
Nederlandse scheepsbouw. De volgende drie hoofdst ukken gaan in op de const ruct ie van het
vaart uig: in hoofdst uk 6 wordt de gelicht e scheepsconst ruct ie beschreven, in hoofdst uk 7 kom en
de los aanget roffen scheepsonderdelen aan bod. I n hoofdst uk 8 wordt een reconst ruct ie gem aakt
van het acht eronder, aan de hand van de aanget roffen onderdelen van de binneribet im m ering.
De vondst en worden in hoofdst uk 10 ingedeeld volgens de funct ionele cat egorisering die is
t oegepast bij de analyse van de invent aris van 'De Zeehond' en 'De Lut ina', t wee 19e- eeuwse
binnenschepen die zij n opgegraven in Flevoland. Aan de hand van vergelij kend onderzoek van
scheepsinvent arissen zal in worden gegaan op de sam enst elling van de bem anning en het
ruim t egebruik aan boord. Om dat het onderzoek van het aardewerk m eer dan alleen funct ionele
inform at ie heeft opgeleverd, zal hoofdst uk 10 vooraf worden gegaan door een hoofdst uk over
de st ij lkenm erken, herkom st en de dat ering van het aardewerk en de kleipij pen. Hoofdst uk 11
behandelt de lading van de t j alk. Aan de hand van de herkom st van de lading is een reconst ruct ie
gem aakt van de laat st e fat ale reis. I n hoofdst uk 12 worden de result at en weergegeven van de
bot anische analyse van een select ie vondst en. Verder wordt hier ingegaan op hout gebruik bij
de bouw van de t j alk. I n hoofdst uk 13 kom t het onderzoek naar de verfrest en die op het wrak
zij n aanget roffen aan bod. Aan de hand van een analyse van verfm onst ers zal een reconst ruct ie
worden gem aakt van het oorspronkelij ke aanzien van het acht erschip. De result at en van het
archiefonderzoek worden in hoofdst uk 14 gepresent eerd.
I n het laat st e hoofdst uk worden de result at en op een rij gezet . I n dit hoofdst uk worden conclusies
get rokken en wordt de aanzet t ot een eerst e synt hese gegeven. De onderzoeksvragen die aan
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het proj ect t en grondslag liggen worden daarbij zoveel m ogelij k beant woord. Het rapport sluit af
m et een beschrij ving van de t oekom st plannen m et bet rekking t ot de exposit ie van het wrak in
Dord recht .
I n de rapport age kom en veel scheepbouwkundige t erm en voor. Deze worden over het algem een
niet t er plaat se in de t ekst t oegelicht , m aar zij n cursief weergegeven. Bij lage 2 bevat een
verklarende woordenlij st waarin de cursief gedrukt e woorden uit de t ekst st aan t oegelicht .
1 .3

Ee n w oor d va n da nk

De diversit eit aan m ensen die aan dit proj ect heeft bij gedragen, is een m aat voor de com plexit eit
ervan. I n de eerst e plaat s gaat onze dank uit naar de opdracht gever Rij kswat erst aat Wat erdist rict
Merwede en Maas en in het bij zonder W. Voorberg, B. van Veen. H. Kraaij eveld, D. Hage, P. de
Wit en J. Feenst ra. We kij ken t erug op een zeer pret t ige sam enwerking waarbij we allen zij n
gegrepen door de uit dagingen van dit proj ect . Onze dank gaat verder uit naar de verkeersleiders
van het Wat erdist rict en in het bij zonder de bem anning van de vaart uigen waarm ee RWS de
werkzaam heden in de m onding van de Dordt sche Kil heeft begeleid. Onze dank gaat ook uit
naarJ. Visser ( RWS) en M. Benj am ins ( ADC Herit age) voor het organiseren van de publieks- en
persdagen. Verder bedanken we P. St assen en R. Oost ing van de Rij ksdienst voor het Cult ureel
Erfgoed voor het inhoudelij k en procedureel begeleiden van het proj ect . Het advies voor de
conservering van L. van Dij k ( Rij ksdienst voor het Cult ureel Erfgoed) is van waarde bij de
t oekom st ige conservering. De vondst en zij n geconserveerd door Rest aura en de m edewerkers
van de conserveringsafdeling van het ADC. De bij drage van P. Brinkm an ( Rij ksdienst voor het
Cult ureel Erfgoed) en H. Som m er over het onderzoek naar de verfrest en is een waardevolle
aanvulling op het onderzoek en geeft m ogelij k aanleiding t ot een grot ere opzet van verfonderzoek
bij hout en binnenvaart schepen. Ten slot t e gaat onze dank uit naar de bij dragen aan het
archiefonderzoek van H. Som m er, E. van Doorem olen, G. Boink ( Nat ionaal Archief) en J. Schut
( Kadast er) . Het t ekenwerk van de scheepsconst ruct ie werd gedaan door A. Veenhof en K. van
Cam penhout ( ADC ArcheoProj ect en) .
De uit voerders van het proj ect st aan weergegeven in bij lage 1.
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D e on de r z oe k sopdr a ch t
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2 .1

I nle iding

I n dit hoofdst uk wordt de opzet van het proj ect nader t oegelicht . Het is van belang om hier
uit gebreid bij st il t e st aan, zodat de keuzes die gem aakt zij n m et bet rekking t ot de uit voering van
het veldwerk inzicht elij k worden. Om de voorbereiding van het proj ect chronologisch in de j uist e
volgorde t e plaat sen, zal eerst in worden gegaan op de aanleiding van het onderzoek. Vervolgens
wordt de eerst e verkenning van de wraklocat ie beschreven. Deze verkenning heeft duidelij k
gem aakt dat een groot schalige operat ie noodzakelij k was om de archeologische waarde van het
wrak vast t e st ellen. De doelst ellingen en de vraagst ellingen van het waarderende onderzoek
kom en vervolgens aan bod, gevolgd door de procedurele en operat ionele voorwaarden. I n de
laat st e paragraaf wordt de proj ect opzet en fasering weergegeven, zoals die in het Program m a van
Eisen ( PvE) st aat om schreven.
2 .2

D e a a n le idin g va n h e t on de r zoe k

I n haar t aak als beheerder van de vaarwegen in het Merwede- en Maasgebied, laat
Rij kswat erst aat regelm at ig onderhouds- en verdiepingswerkzaam heden uit voeren in de
vaarwegen. Een van de vaarwegen die onder haar verant woordelij kheid valt is de Dordt sche Kil.
De rivier is de verbinding en hoofdt ransport as t ussen de Oude Maas en het Hollandsch Diep.
De Dordt sche Kil wordt voornam elij k bevaren door de beroepsvaart , j aarlij ks ongeveer 100.000
schepen. Om de Dordt sche Kil geschikt t e m aken voor zeeschepen m et grot e diepgang zij n in
2006 baggerwerkzaam heden verricht . Tij dens deze werkzaam heden is in de m onding van de
rivier, t er hoogt e van Willem sdorp, gest uit op een baggerobst akel, waarbij scheepshout naar
boven is gekom en. De vondst is op 13 j uni 2006 door Rij kswat erst aat Wat erdist rict Merwede en
Maas gem eld aan de Rij ksdienst voor het Cult ureel Erfgoed. Deze heeft vervolgens geadviseerd
om conform de Kwalit eit snorm Nederlandse Archeologie ( KNA) een verkennend duikonderzoek
t e lat en verricht en. Vervolgens is aan ADC Marit iem , Periplus Archeom are en Subcom de
opdracht gegeven dit onderzoek uit t e voeren.
2 .3

Ve r k e n n e n d du ik on de r zoe k op 4 j u li 2 0 0 6

Op 4j uli 2006 is op de locat ie waar het scheepshout is aanget roffen een verkennend
duikonderzoek verricht .' De doelst ellingen van het onderzoek bet roffen het nader vast st ellen
van de aard van de vindplaat s en gegevens t e verzam elen t en behoeve van event ueel
vervolgonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek zij n m ult ibeam opnam en gem aakt en deze zij n
vergeleken m et verschillende lodingen door de t ij d heen, zodat een beeld gevorm d kon worden
van de ont wikkeling van de vindplaat s.
Het eerst e duikonderzoek is verricht vanaf de m s. Sm it j e Waalhaven, een schip dat voorzien
is van één spudpaal en ankers. Wegens het get ij kon op deze dag slecht s t wee uur worden
gedoken. Desondanks zij n voldoende gegevens verzam eld om een eerst e beeld t e vorm en van de
vindplaat s.

Waldus, van den Brenk en van Mierlo 2006.
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Op de locat ie waarde m ult ibeam opnam en obj ect en in de bodem aangaven, zij n de rest en
aanget roffen van een groot hout en scheepswrak. De om vang van de vindplaat s zoals die
begrensd kon worden, bedroeg circa 10 bij 12 m et er aan het oppervlak van de bodem ( afbeelding
2) . Ter hoogt e van de wraklocat ie bevonden zich overwegend zandige afzet t ingen, daarbuit en was
de bodem kleiiger. Vast gest eld is dat op t wee plaat sen de boorden van het wrak uit de bodem
st aken, waarbij huidgangen, inhout en en een wegering zij n waargenom en ( afbeelding 2, num m er 1
en 2) . Het wrak lag noord- zuid georiënt eerd in de bodem . Een groot deel van de wraklocat ie was
bedekt m et hoekige st enen m et een groot t e van 40 t ot 60 cm ( num m er 6) .
Vast gest eld is dat de dikt e van de huidplanken ongeveer zes cm bedroeg. Verder is waargenom en
dat het een karveel gebouwd schip bet rof, m et huidplanken m et een breedt e van ca. 30 cm . Bij
geen van de verbindingen die zij n onderzocht zij n hout en pennen aanget roffen, de inhout en
en de huidplanken bleken m et elkaar t e zij n verbonden door m iddel van gesm ede bout en. De
afst and t ussen de inhout en die uit de bodem st aken varieerde t ussen de 40 en 60 cm . De ruim t e
t ussen de huid en de wegering bedroeg 12 cm . Over de breeuwwij ze van de scheepshuid is geen
inform at ie verkregen.
De indruk op basis van het verkennend duikonderzoek was dat de wraklocat ie aanzienlij k was
verst oord om dat grot e const ruct ieonderdelen uit hun verband lagen. Binnen deze beeldvorm ing
van de vindplaat s vorm de de aanwezigheid van st enen aan het oppervlak een onderwerp van
discussie. De vraag was nam elij k of het lading of ballast bet rof. I ndien het ballast st enen waren,
zou dat bet ekenen dat het scheepswrak grot endeels was verdwenen en dat alleen het vlak
bewaard was gebleven. Toch gaven de t wee locat ies waar het boord is aanget roffen aan dat
zich nog een int act deel van het boord in de bodem bevond. Verder was het goed denkbaar dat
dergelij ke st enen t oegepast werden bij wat erst aat kundige werken en dat het zodoende een m et
st enen geladen schip bet rof.
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Schet s van de vindplaat s, de t oellcht ingen van de num m ers st aan in de t ekst ( t ekening: M. Rij n, Subcom ) .
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Het dendrochronologisch onderzoek van de monsters die tijdens eerste vondst van scheepshout
en tijdens de duikinspectie zijn genomen, heeft geen resultaat opgeleverd. Het ontbreken van de
essentiële datering bemoeilijkte de interpretatie van deze wraklocatie. Toch waren eraanwijzingeri
die het wrak globaal konden dateren. De gladboordige bouwwijze en de toepassing van vele
gesmede ijzeren bouten in de huidconstructie wezen op een wrak uit de Nieuwe Tijd. Verder leek
gezien de zwaarte van de scheepsconstructie, waarbij veel gesmeed ijzer is gebruikt, een datering
in de 181 of ige eeuw voor de hand te liggen. De conclusie van het veldonderzoek was dat er
sprake was van een deels bedekte wraklocatie en dat deze nader onderzocht moest worden om de
archeologische waarde vast te stellen. Bij deze waardestelling zouden de scheepsresten tot onder
de stenen vrijgelegd moeten worden. Aangezien het wrak verwijderd moest worden om de beoogde
waterdiepte te realiseren en daarmee behoud in situ op voorhand was uitgesloten, is geadviseerd
om de waardering en de lichting van het wrak aansluitend op elkaar uit te laten voeren.

*
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Afb. 3

Detailschets van het boord van het wrak ter hoogte van afbeelding 2 nummer 1; aanzicht

van west naar oost (tekening M. Rijn, Subcom).
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Onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen

De eerste doelstelling van het vervolgonderzoek was het verrichten van een waardestelling. Naar
aanleiding van het in de vorige paragraaf genoemde advies, is in de onderzoeksopzet rekening
gehouden met een doorstart naar een opgraving, waarbij de scheepsresten gelicht zouden
worden en op het droge nader onderzocht. De wijze van lichten en de nauwkeurigheid van het
onderzoek was afhankelijk van de archeologische waarde van het object.
De tweede doelstelling was het binnen de gegeven omstandigheden van het project zo
zorgvuldig mogelijk documenteren van de scheepsresten, lading en inventaris, gericht op de
onderzoeksvragen. De onderzoeksdoelstellingen zijn vastgelegd in het PvE dat goedgekeurd is
door P. Stassen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.2

2

PvE Scheepswrak Dordtsche Kil (DvD Bijlage).

13

Du ()(CI zoeksopdraclit

De onderzoeksvragen die aan het proj ect t en grondslag liggen zij n onderverdeeld in vier
hoofdgroepen:
Waardering vindplaat s
De scheepsrest en
De inhoud van het schip Oading, invent aris, uit rust ing en persoonlij ke eigendom m en]
Algem ene m et hodische vragen.
Deze zij n als volgt nader uit gewerkt :
vragen m et bet rekking t ot de waardering van de wraksit e
- w at is de dat ering van het scheepsw rak?
- welk beeld geven de door de t ij d heen genom en bodem opnam en ( sonar en m ult ibeam )
van de degradat ie van de vindplaat s?
- wat is de om vang van de scheepsrest en in de bodem ?
- klopt de int erpret at ie van de wraksit e zoals die n.a.v. de duikinspect ie is opgest eld?
vragen m et bet rekking t ot de scheepsrest en
-

welke inform at ie is van de scheepsrest en af t e leiden bet reffende const ruct ie, ont werp en
gebruikt e t echnologie?

- hoe is de verhouding t ussen funct ie, t echnologie en econom isch m at eriaalgebruik?
- in hoeverre is het schip t e reconst rueren op basis van de rest ant en? Het gaat hier niet
om een experim ent eel schaalm odel, m aar om een reconst ruct ie van de bouwvolgorde,
om vang en rom pvorm .
- wat is t e zeggen over het scheepst ype fj n vergelij king t ot andere bronnen /
scheepsrest en] ?
vragen m et bet rekking t ot de inhoud van het schip
- w at heeft het schip get ransport eerd?
-

geven losse vondst en inform at ie over de uit rust ing en invent aris van het schip?

-

in hoeverre geeft de inhoud aanwij zingen voor het ( handels) net werk waarin het schip
heeft gefunct ioneerd?

- w at is de nat ionalit eit van het schip?
algem ene m et hodische vragen
- in hoeverre is het m ogelij k om op basis van m ult ibeam beelden een vrij gelegd
scheepswrak t e int erpret eren?
-

in hoeverre is de hieronder om schreven fasering uit voerbaar en t e verbet eren?

Met deze laat st e onderzoeksvraag wordt verwezen naar de proj ect opzet , waarbij een
onderverdeling is gem aakt in fasen die gescheiden worden door beslism om ent en. I n de volgende
paragrafen zal hier nader op in worden gegaan.
2 .5

Pr oce du r e le e n ope r a t ion e le voor w a a r de n

Tij dens de voorbereiding van het proj ect is regelm at ig overlegd t ussen Rij kswat erst aat , de
Rij ksdienst voor het Cult ureel Erfgoed en de uit voerders van het onderzoek. Aangezien het
proj ect vele inhoudelij ke en prakt ische ingewikkelde aspect en om vat t e, waren voorbereiding
en het m aken van afspraken essent ieel. Daarnaast waren vele verschillende expert ises
en belanghebbenden bet rokken: van archeologen en hydrografen t ot verkeersleiders en
proj ect begeleiders van RWS. Om de opzet van het onderzoek inzicht elij k t e m aken is het
van belang eerst drie aspect en nader t oe t e licht en, die t en grondslag liggen aan alle
gem aakt e keuzes. Het bet reffen in de eerst e plaat s de doelst ellingen van het onderzoek en de
archeologische procedures zoals die om schreven st aan in de KNA. I n de t weede plaat s kom en de
werkom st andigheden op de Dordt sche Kil aan bod. I n de derde plaat s zal kort in worden gegaan
op de operat ionele eisen aan het proj ect en de archeologische t echnieken.
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Het project is opgezet en uitgevoerd in een periode waarin de eerste aanzetten zijn gemaakt voor
een archeologische markt voor onderwateronderzoek. Daarwaarin de landarcheologie al circa
tien jaar ervaring was met archeologische werkzaamheden volgens het principe de verstoorder
betaalt', was tot op dat moment bij archeologische bedrijven weinig ervaring opgebouwd met
onderzoek onderwater. Het uitgangspunt bij dit onderzoek was de stappen van de AMZ cyclus
te doorlopen en daarbij de maritieme KNA 2.0 toe te passen. Het project zou intensief begeleid
worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarbij vooral de waardering van de
vindplaats en de beslissingen die op basis daarvan genomen zouden worden, het zwaartepunt
vormden. Door de inzet van een senior scheepsarcheoloog vanuit ADC ArcheoProjecten en de
controle van het project door een senior onderwaterarcheoloog vanuit de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, waren de meest essentiële eisen en actoren vanuit de KNA gewaarborgd.
De werkomstandigheden in de Dordtsche Kil werden bepaald door sterke stroming en
de ongunstige ligging van het wrak aan de rand van de vaargeul. Tijdens het verkennend
duikonderzoek was al enige ervaring opgedaan met de stroming in de monding van de Dordtsche
Kil. Op deze locatie zijn verschillende factoren van invloed op de stroomsnelheid. Het betreft
eb- en vloedbewegingen via de Oude Maas en het Hollandsch Diep en waterdruk vanuit de
grote rivieren. Het resultaat is dat er sprake is van pieken, dalen en omsiagpunten (kenteringen)
in de stroomsterkte en stroomrichting. Duikwerkzaamheden zouden alleen mogelijk zijn rondom
de omsiagpunten wanneer de stroming afnam van vijf meter per seconde naar nul meter per
seconde. Rijkswaterstaat heeft een model voor het stroomsnelheidsverloop ontwikkeld en deze
voorspelling zou de leidraad worden voor de indeling van de werkdag.3
De Dordtsche Kil is een vaartraject voor scheepvaartverkeertussen het Hollandsch Diep en de
havens van Dordrecht en Rotterdam. Het is een van de drukst bevaren vaarwegen van Europa.
Omdat het scheepswrak in de monding van de Dordtsche Kil, aan de rand van de vaargeul
lag, bevond de werklocatie zich in een gevaarlijke zone. Het was daarom noodzakelijk dat er
permanente verkeersbegeleiding vanuit Rijkswaterstaat aanwezig zou zijn. Met de verkeersleiding
is afgesproken dat het werkschip uit de vaargeul zou verdwijnen zodra een zeeschip in aantocht
was.
De operationele eisen van het project werden ingegeven door de doelstellingen van het project
en de omstandigheden onder water. Net als in de meeste wateren in Nederland is het zicht in
de Dordtsche Kil slecht (ca. 50 cm). Het verkrijgen van overzicht over de vindplaats vormde
vanaf het begin een aandachtspunt. Daarbij werd door Rijkswaterstaat de eis gesteld dat er
geen uit de bodem stekende meetsystemen mochten worden aangebracht in verband met het
scheepvaartverkeer. De meest geschikte manier om overzicht te krijgen was regelmatig opnamen
van de waterbodem maken met hoge resolutie multibeam. De documentatie in situ zou moeten
voortkomen uit een samenwerking tussen duikers, archeologen en de hydrografisch specialist.
Verder was zoals hierboven is omschreven de dagelijkse gunstige tijdsduur om te kunnen duiken
kort. Geschat werd dat wegens de stroming maximaal drie duikuren per dag haalbaarwaren. De
werktijd onderwater moest zo optimaal mogelijk worden benut.
Een ander operationeel aandachtspunt vormden de stenen die van het wrak verwijderd moesten
worden. Omdat een groot deel van de stenen te zwaar was voor een duiker om handmatig te
verplaatsen, was hijs- en opslagcapaciteit op het werkschip nodig. Hetzelfde gold voor het
verwijderen van sediment. Van de door de tijd genomen multibeamafbeeldingen was duidelijk af
te leiden dat zich over de waterbodem veel fijn zand verplaatste. De verwachting was dan ook
dat een vrijgelegde sleuf relatief snel weer vol zou stromen met zand. Om deze reden was het
noodzakelijk om overzuigpompen met aanzienlijke capaciteit te beschikken. Om vondsten te
verzamelen diende het sediment aan dek gezeefd te worden.

3

Het tijdens het onderzoek gebruikte model betrof dat van kilometerraai 988.6.
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2 .6

Fa se r ing va n he t pr oj e ct

Op basis van de hierboven beschreven voorwaarden is de uit voering van het onderzoek in fasen
opgedeeld, die van elkaar gescheiden worden door beslism om ent en. Het st reven was om alle
fasen aaneengeslot en t e doorlopen, zodat het proj ect zou eindigen m et de scheepsrest en op het
droge. I n het PvE is de volgende fasering van het onderzoek vast gelegd:
Fase 1: Het verzam elen van gegevens van het wrak t en behoeve van de waardering.
-

Het verwij deren van de st enen t ot op het vlak van het wrak.

-

De begrenzing van de sit e vast st ellen door m iddel van sorideringen en / of proefsleuf.

- Het sedim ent rondom het wrak m et een zuigpom p verwij deren.
Aan het einde van fase 1 zou beslism om ent 1 plaat svinden. Beslist zou worden of fase 2
uit gevoerd diende t e worden of dat direct verder kon worden gegaan m et fase 3.
Fase 2: Het in sit u docum ent eren van de scheepsrest en.
-

Het verricht en van een m ult ibeam survey over de vrij gelegde wraklocat ie.

-

Het uit voeren van een aant al verkenningsduiken over het vrij gelegde wrak om een
algem ene indruk t e krij gen van de scheepsonderdelen, oriënt at ie en ligging van het wrak.

-

Door m iddel van video- en fot odocum ent at ie vast leggen van karakt erist ieke
scheepsonderdelen.

Aan het einde van fase 2 zou beslism om ent 2 plaat svinden. Bij beslism om ent 2 zou bepaald
worden of het wrak gelicht zou gaan worden. Volgens de KNA st aat beslism om ent 2 gelij k aan
een select iebesluit . Hiervoorzij n vier opt ies benoem d: 1.Volledige licht ing, 2. Licht ing van enkele
karakt erist ieke scheepsonderdelen, 3. Licht ing van de scheepsrest en door m iddel van een
poliepknij per, 4. Een com binat ie van 2 en 3.
Fase 3: Het licht en van de scheepsrest en.
- Deze fase is onderverdeeld in t w ee delen:
Fase 3a: Het voorbereiden en het uit voeren van beslism om ent 2.
Fase 3h: De gelicht e scheepsonderdelen t ij delij k in een door Rij kswat erst aat beschikbaar
gest elde overdekt e opslagruim t e opslaan. I n deze ruim t e zouden de scheepsonderdelen verder
worden onderzocht en gedocum ent eerd. Tij dens beslism om ent 3 zou bepaald worden welke
scheepsonderdelen bewaard zouden worden.
Fase 4: Docum ent at ie scheepsrest en op het droge.
-

De evaluat ie ( beslism om ent 4) zou na het veldonderzoek gedaan worden, op het m om ent
dat alle vondst en en scheepsonderdelen waren geïnvent ariseerd en geadm inist reerd. Aan
de hand van de onderzoeksvragen zou een evaluat ierapport worden opgest eld waarin
de om vang en de wij ze van het docum ent at iewerk op het droge zou worden vast gelegd.
Verder zou t ij dens de evaluat ie de uit werking van de verschillende vondst cat egorieën
worden bepaald.

Op basis van bovenst aande operat ionele eisen en fasering is een werkschip m et uit rust ing en een
duikt eam gem obiliseerd. I n het volgende hoofdst uk zal nader in worden gegaan op de t oegepast e
m et hoden en t echnieken.
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M e t h ode n e n t e ch n ie k e n

3

S. van den Brenk en W.B. Waldus

3 .1

I nleiding

De t ij dens het proj ect gehant eerde m et hoden en t echnieken zij n het onderwerp van dit
hoofdst uk. Acht ereenvolgens zal worden ingegaan op het werkschip, de duikwerkzaam heden en
de t oepassing van hoge resolut ie m ult ibeam echolodingen bij het m aken van overzicht skaart en
van de wraklocat ie. Het hoofdst uk sluit af m et een kort e t oelicht ing op de m et hodiek voor het
docum ent eren van scheepshout op het droge.
3 .2

Onderzoek sva a rt uig m s. Rij os

Afb. 4

Het kraanschip de m s. Rij os op locat ie.

Voor het onderzoek is de m s. Rij os uit Yrseke gem obiliseerd. Dit schip beschikt over een unieke
sam enst elling van apparat uur, die geschikt is voor het onderzoeken en opgraven van een
scheepswrak binnen de in het vorige hoofdst uk om schreven operat ionele eisen. Het schip is
uit gerust m et :
-

18- t ons kraan m et drie onafhankelij ke hij ssyst em en

- zelf ont worpen pom psyst em en
- t wee hydraulische spudpalen m et een m axim um lengt e van 15 m et er
- . elekt risch aangedreven t rilzeefm achine
- DGPS plaat sbepaling m et t wee ant ennes ( st uurhut en kraangiek)
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Afb.5
De
t rilzeefinst allat ie en
lopende band aan
boord van de m s.
Rij os.

Het pom psyst eem is ont worpen voor het vissen op m esheft en, een zeer fragiele scheipsoort .
Daarom is deze inst allat ie in com binat ie m et de zeefinst allat ie uit erm at e geschikt voor het
verzam elen van archeologische obj ect en afkom st ig van de wraklocat ie zonder dat deze
beschadigd zouden raken. Er is gewerkt m et een 6 en een 12 duim s zuigbuis. Voor de
werkzaam heden in en direct rondom het wrak is gebruik gem aakt van de 6 duim s zuigbuis,
die onder wat er begeleid werd doorde duiker. Voor het m aken van sleuven rondom het wrak
t en behoeve van het vrij leggen van het wrak werd de grot ere 12 duim s zuigbuis ingezet . De
locat ie van de zuigm ond kon gest uurd en gevolgd worden m et behulp van een DGPS ant enne
( gem ont eerd op de giek van de kraan) op de navigat iecom put er op de brug van de m s. Rij os.
Het opgezogen sedim ent m et wat er werd opgevangen op de zeef ( m aaswij dt e 2x2 cm ) van
de t rilzeefirist allat ie, waarbij het wat er en zand direct weer werden afgevoerd. Het uit gezeefde
m at eriaal kwam t erecht op een t ransport band waar vondst en gesort eerd konden worden. Het
rest m at eriaal werd direct weer afgevoerd over st uurboordzij de. I n de bun aan boord werden de
vondst en gelabeld, gesort eerd en verzam eld in plast ic krat t en. Hout en m et alen vondst en werden
t ij delij k in m et wat er gevulde bakken opgeslagen. Losse hout vondst en zoals planken en balken
werden gelabeld en t ij delij k opgeslagen.
Voor het verwij deren van de st enen op en rondom het wrak is een poliepknij per van drie t on
gebruikt . Deze werd alleen ingezet m et aanwezigheid van een duiker op de bodem om m ogelij ke
beschadiging van het wrak t e voorkom en. Voorafgaand aan deze operat ies zij n de punt en van de
poliepknij perwit geschilderd om de zicht baarheid onder wat er t e verbet eren.
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Afb. 6

Navigat iescherïn op de brug van de Rij os.

3 .3 D u ik m e t h od ie k
Op het acht erdek van de m s. Rij os waren t wee lO- voet s cont ainers geplaat st . Een cont ainer
bevat t e de duikuit rust ing, de lucht com pressoren de com m unicat ieapparat uur, de andere
cont ainer was ingericht als kant oor om de m eet gegevens direct aan boord t e kunnen verwerken
en de opgravingsadm inist rat ie bij t e houden.
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De duikwerkzaamheden zijn uitgevoerd met surface supply equipment (SSE). Op de helm van de
duiker waren een videocamera en een licht gemonteerd, zodat de werkzaamheden op de monitor
in de duikcontainer gevolgd konden worden. De zuigbuis aan de giek van de kraan werd gebruikt
als afdaaleind. De positie van de zuigbuis werd vooraf bepaald door middel van DGPS. Hierdoor
kon de duiker exact op een vooraf bepaalde locatie naar de bodem afdalen. Voorafgaand aan de
werkzaamheden werden de doelstellingen van iedere duik doorgenomen. Verder kon vanuit de
duikcontainer de duiker worden geïnstrueerd.

t

Afb. 8
De duiker gaat te
water over bakboordzijde.

De duiker wordt vanuit de
Afb. 9
werkcontainer gevolgd en begeleid
door de duikploegleider.

De Jonge Jncof

3.4 Multibeamopnamen
Voorafgaand en gedurende het project zijn verschillende multibeamopnamen gemaakt. Het
doel van deze metingen was om zeer nauwkeurig het bodemreliëf in drie dimensies in kaart te
brengen, en daarmee de omvang en ligging van het wrak te bepalen. De tussentijdse opnamen
zijn gebruikt om het vrijleggen van het wrak te monitoren en de duikwerkzaamheden te
coördineren. Verder dienden de multibeamopnamen als basis voor een overzichtkaart van de
wraklocatie.

Tabel 2

Multibeamopnamen van de wraklocatie.

Datum

Meetvaartuig

Type Multibeam

Mei 2006?

ms. Corvus?

EM3002

07-11-2006

ms. Corvus

EM3002

21-11-2006

ms. Scheurrak

Seabat 8101

30-11-2006

ms. Scheurrak

Seabat 8101

1

- -.-

-

Afb. 11
Het meetvaartuig de ms. Scheurrak van Rijkswaterstaat Noord-Holland maakt
multibeamopnamen van het wrak.
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Het multibeamsysteem van de ms. Corvus, de EM 3002 heeft in principe een hoge resolutie, maar
door ingebouwde bottomtracking filters worden veel van de details door het systeem weggefilterd.
De gegevens zijn daarom wel bruikbaar om een overzicht van de locatie te tonen, maar
ongeschikt om details in beeld te brengen. Daarom is in overleg met Rijkswaterstaat besloten
om aanvullende opnamen te maken met het meetvaartuig ms. Scheurrak van de meet- en
informatiedienst Noord-Holland. Dit meetvaartuig was tijdens de uitvoeringsperiode in de buurt
aan het werk en voer iedere dag langs de onderzoekslocatie. De ms. Scheurrak beschikt over
een Reson Seabat 8101 multibeamsysteem. Dit type multi beam heeft 100 bundels waarmee op de
waterdiepte op de locatie van circa 10 m een opnameresolutie gehaald kan worden van maximaal
24cm (recht onder de transducer).
De multibeam metingen werden aan boord verwerkt en gepresenteerd in het programma Global
Mapper. Door een aantal referentiepunten op het wrak in te meten en deze direct te koppelen
aan de multibeamgegevens, was het mogelijk om aan boord al direct de gegevens weer te geven
in RD-coördinaten. Daarnaast kon tijdens de werkzaamheden een drie dimensionaal (3D) model
van het wrak worden vervaardigd.

3.5

Documentatie scheepshout op het droge

Het te documenteren scheepshout bestond uit drie groepen: de hoofdgroep bestond uit
scheepsonderdelen in verband (het gelichte achterschip en het restant van het vlak), de tweede
groep werd gevormd door losse stukken scheepshout, de derde groep betrof de onderdelen van
de binnenbetimmering van het achteronder. Daarnaast zijn de overige houtvondsten zoals het
meubilair, kisten en werktuigen getekend. Bij de eerste groep is gewerkt volgens een methode
waarbij de basismetingen verricht zijn met Robotic Total Station (RTS). Het betreft een complexe
driedimensionale houtconstructie, die zo nauwkeurig mogelijk en op een zo overzichtelijk
mogelijke wijze in het platte vlak moet worden weergegeven. Hiertoe werden eerst alle lijnen en
punten van het schip, onderverdeeld in hoofdgroepen, opgemeten (afbeelding 12).

Afb. 12

Het of)rneLen van de lijnen van het wrak door middel van Robolic Total Station (RTS).
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De lij nen van de gangplanken, de reparat ies, de ij zeren bout en en de andere hoofdgroepen
werden in gescheiden best anden opgem et en en opgeslagen. Vervolgens werden de gegevens
in Aut ocad geïm port eerd. Van het scheepsonderdeel werden zij aanzicht en, binnenaanzicht en,
boven- en onderaanzicht en, lengt e- en dwarsdoorsneden geproj ect eerd op basis van de
m eet gegevens. Hierbij was het van belang de gegevens vanuit Aut ocad op de j uist e wij ze t e
proj ect eren ( afbeelding 13) .

Afb. 13

Proj ect ie ruwe

m et ingen Aut ocad.

I n afbeelding 13 bevinden zich cent raal in de doos' de
opgem et en lij nen van st uurboord. Deze kunnen in verschillende
aanzicht en worden geproj ect eerd. De 'm uur' waarop wordt
geproj ect eerd, is voorzien van een rast er. De proj ect ie op de
m uur is afgedrukt op schaal 1: 10, waarbij de schaalverdeling
werd aangegeven m et recht e kruizen om de 10 cm .
Verschillende print s konden aan elkaar gekoppeld worden
1V

aan de hand van deze schaalverdeling en de overlappende
const ruct iedelen. Deze pririt s dienden als ondergrond voor
doorzicht ig m illim et erfolie, waarop handm at ig de veldt ekeningen
zij n gem aakt ( afbeelding 14) . Bij deze veldt ekeningen zij n de
convent ies gebruikt zoals die st aan om schreven in de m arit iem e
KNA 2.0. Op deze wij ze zij n zeer nauwkeurige schaalt ekeningen
gem aakt van het wrak, die vervolgens zij n ingescand. Deze

.

•:.

scans zij n geïm port eerd in Mapinfo en vervolgens haridm at ig
overget rokken. Op deze wij ze zij n de digit ale t ekeningen
gem aakt die zij n opgebouwd uit verschillende lagen ( huidplank,
hout en pennen, et c.) . Verder is van ieder scheepsonderdeel een
apart polygoon gem aakt , dat gelabeld is volgens de m et hodiek

.,..

van het num m eren van scheepsonderdelen van Folkert sm a ( zie
bij lage 11) . De digit ale best anden van het wrak die hierm ee zij n
gem aakt zij n op schaal 1: 10 nauwkeurig. I n dit rapport is ervoor
gekozen om de papieren weergave t e proj ect eren op 1: 30, zodat
ze afgedrukt kunnen worden op A3 form aat .

Afb. 14

Veldt ekening poort j es m et daarop

aangegeven de kruizen van het m eet syst eem .

1

DeMapinfo workspacea zij n bil dit rapport gevoegd op de DVD bij lage.
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Bij de losse onderdelen is gebruik gemaakt van een digitale FARO meetarm en het programma
Rhinoceros. De digitale meetarm is een zeer nauwkeurig meetinstrument dat in verbinding staat
met het meetprogramma op een computer. Door de meetpen van de digitale meetarm langs
de randen van het in te meten scheepshout te bewegen, worden meetpunten geregistreerd in
het meetprogramma (afbeelding 15). Dit gebeurt in real time en in 3D. Zodoende kan men de
metingen volgen op het computerscherm. Het aantal meetpunten dat geregistreerd wordt en
daarmee ook de nauwkeurigheid, kan ingesteld worden. Algemeen kan men stellen dat deze
digitale meetarm nauwkeurig is tot op 1/ 100 van 1 mm. De meetpunten zijn in verschillende
lagen ingemeten, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen verschillende constructiedelen of
materialen. I n hetzelfde meetprogramma kan men na de metingen nog nabewerkingen doen. Zo
kan van het 3D lijnenmodel een reëler beeld worden vervaardigd door de verschillende vlakken in
te vullen met een bepaalde kleur en/ of structuur. Daarnaast bestaan ook mogelijkheden om het
3D-model langs de verschillende aanzichten op een gekozen schaal af te printen. Deze prints zijn
net als bij de scheepsconstructies in verband eveneens gebruikt als ondergrond voor de analoge
tekening.

0
Afb. 15
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4

H e t ve idw e r k
W.B. Waldus en B. van Mierlo

4 .1

I nleiding

I n dit hoofdst uk zal de uit voering van het veldwerk worden beschreven. Eerst zal de werklocat ie
aan bod kom en, waarbij op hoofdlij nen de indeling van een duikdag wordt weergegeven. Daarna
volgt het onderzoek volgens de fasering die is om schreven in hoofdst uk 2. Uit gebreid wordt
ingegaan op het select ieadvies en de beslissing om t e gaan licht en, de voorbereidende operat ies
en de dag van de licht ing. Het hoofdst uk sluit af m et een overzicht van de werkzaam heden op het
droge.
4 .2

D e w e r k loca t ie

Zoals in hoofdst uk 2 is om schreven, heeft het proj ect een lange voorbereiding gehad. Deze
voorbereiding was gezien de operat ionele om st andigheden noodzakelij k. Cent raal binnen het
proj ect st ond de veiligheid voor de duikers en voor het scheepvaart verkeer. Met de verkeerspost
van Rij kswat erst aat is de afspraak gem aakt dat alleen na t oest em m ing van de verkeerspost op de
onderzoekslocat ie gewerkt kon worden en dat de doorgang vrij gem aakt m oest worden wanneer
er een groot zeevarend schip naderde. Verder heeft RWS gedurende het hele proj ect gezorgd
voor begeleidingsvaart uigen bij de werklocat ie, die het scheepvaart verkeer om de werklocat ie
m oest en leiden ( afbeelding 16) . Deze vaart uigen zorgden ook voor t ransport van m ensen naaren
van de wal.

Afb. 16

Scheepvaart hegeleiding van de RWS 15 op de werklocat ie.
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Het veidwerk

De eerdergenoemde stroming in de Dordtsche Kil was bepalend voor de mogelijkheid om onder
water te kunnen werken. Dagelijks stuurde de meetdienst van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
tabellen op met de voorspelling van de kenteringen, die op de werklocatie werden uitgewerkt tot
getijdencurven. Aan de hand van deze curven werden de duikwerkzaamheden gepland, waarbij
gestreefd werd per dag in twee blokken onder water te werken. Het was op basis van de curven
mogelijk om circa een week vooruit te plannen. I n afbeelding 17 staat een van de getijdencurven
waarin de duiktijd is weergegeven.
De gemiddelde duikdiepte bedroeg 14 meter. Het zicht bedroeg over het algemeen 0,5 tot 1 meter.
De totale duiktijd per dag gedurende het hele project staat weergegeven in bijlage 3. De totale
duiktijd van het project was 10.500 minuten ofwel 175 uur. Een belangrijk veiligheidvoorschrift
was dat er alleen bij goed zicht op de vaarweg gewerkt kon worden. Zodra de schemering
inviel of wanneer sprake was van mist en een zicht van minder dan 500 meter, werden de
werkzaamheden afgebroken.
Dagelijks vertrok het kraanschip de Rijos met bemanning vanuit de haven van Rijkswaterstaat bij
het Duivelseiland te Dordrecht en zodra het einde van de Dordtsche Kil was bereikt, werd contact
gezocht met de verkeerspost. Zodra toestemming was verkregen om naar de werklocatie te gaan,
navigeerde het schip naar de oostzijde van de wraklocatie, met de voorsteven in de richting
van het Hollandsch Diep. Zodra de spudpalen in de bodem waren gezet en de seinvoering
in orde was, konden de werkzaamheden beginnen. Voorafgaand aan iedere duik werden de
doelstellingen doorgesproken en zodra de stroming het toeliet kon de duiker te water. Na afloop
van de duik werden de resultaten geëvalueerd en werden de nieuwe gegevens overgenomen op
de overzichtskaarten.
Woensdag 13 december
Waterstar,d
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Duiktijd en getijdestromen op 13 december 2006.
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Fase 1: w aardering scheepsw rak

De eerste dagen van het project stonden in het teken van het nader onderzoeken van het wrak
aan de oppervlakte van de waterbodem en het verwijderen van de bovenste stenen. Hiertoe
was op de bodem een container gezet, waarde duiker de stenen naartoe kon dragen en die
vervolgens aan boord kon worden gehesen. De container werd dusdanig op de bodem geplaatst
dat deze geen gevaarvoor het scheepvaartverkeerzou opleveren indiende locatie verlaten
moest worden. Vanwege het grote gewicht van de stenen is vrij snel een efficiëntere methode
ontwikkeld waarbij een hijsband aan de zuigmond werd gemonteerd die de duiker gebruikte om
de stenen mee op te tillen en naar de container te brengen. Vooraf werd een locatie aangewezen
waarin eerste instantie de stenen uit het wrak gedumpt konden worden. Deze locatie is dusdanig

26
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gekozen dat de kraan alleen hoefde t e zwenken in plaat s van op en/ of af t e t oppen. Hierdoor
keerde de poliepknij per alt ij d precies op de goede locat ie t er hoogt e van het ruim van het wrak
t erug. Daarnaast konden de st enen na afloop van deze operat ies gecont roleerd en volledig van
de bodem worden verwij derd en aan boord gebracht , zodat ze geen obst akel voor de doorgaande
scheepvaart vorm den. Zodra een aant al st enen was verwij derd, werd het sedim ent m et een
spuit lans losgespot en en opgezogen m et de zuigpom p.
De eerst e week wees uit dat de wraklocat ie aan de oppervlakt e van de wat erbodem voornam elij k
best ond uit los wrakhout en een grot e hoeveelheid st enen. Er werd geconst at eerd dat de
st enenlaag m eer dan een m et er dik was en dat deze zich uit st rekt e over een aanzienlij k grot ere
zone dan voorzien. Hierm ee was vast gest eld dat de st enen behoorden t ot de lading van het
schip. Tegelij kert ij d ont st ond een prakt isch probleem . Aangezien de st enen alleen één voor één
verwij derd konden worden, werd al vrij snel duidelij k dat deze werkzaam heden aanzienlij k m eer
t ij d zouden vergen dan voorzien. Uit gaande van circa drie werkbare uren onderwat er, konden per
dag circa 15- 20 st enen worden verwij derd. Gezien de aanwezigheid van zeker 250- 300 st enen in
het wrak, was het niet realist isch om eerst alle st enen t e verwij deren en vervolgens een sleuf aan
t e leggen zoals in fase 1 was om schreven. De sleuf m oest door de st enen worden aangelegd en
de vraag was waar zich een geschikt e locat ie bevond. Een deel van het boord van het wrak aan
de oost zij de ( naar wat lat er bleek de st uurboordzij de) bleek nog redelij k int act t e zij n. Ook waren
hier relat ief m inder st enen aanwezig. Om de dikt e van de st enenlaag t e bepalen en de dim ensies
van het schip vast t e st ellen, is beslot en haaks op deze locat ie van het boord de sleuf aan t e
leggen. Het bet reft de sleuf die in afbeelding 18 is aangegeven m et 24- 10.
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Overzicht skaart

m et daarop aangegeven de
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locat ies van de sleuven.

Het viI Hwoi k

Het aanleggen van de sleuf haaks op het wrak heeft in t ot aal drie weken geduurd. Voorafgaand
zij n m eet punt en 1 t ot en m et 3 ingem et en ( afbeelding 18) . Bij het aanleggen van de proefsleuf zij n
niet alleen st enen verwij derd, m aar is ook een aanzienlij k aant al vondst en gedaan. Deze zij n alle
t en opzicht e van het lokale m eet syst eem ingem et en en vast gelegd op de overzicht skaart ( bij lagen
4 en 5) .
Tot de eerst e vondst en behoorden blokken, pokhout en schij ven, ij zeren ket els, een bokkepoot en
drie kleine heim st okken. Hieruit kon worden afgeleid dat in ieder geval een deel van de invent aris
van het schip nog in sit u aanwezig was.
Het losse scheepshout dat boven wat er kwam leverde direct vragen op. Een aant al inhout en
en losse planken week af wat bet reft zwaart e van de onderdelen van de rom p die t ot dan t oe
waren gevonden. Aanvankelij k werd gedacht dat het m erke/ s en onderdelen van de luiken van
het ruim bet rof. Pas aan het einde van het proj ect zou duidelij k worden waart oe deze onderdelen
behoorden: de bij boot .
Vondst en zoals bokkepot en en ij zeren ket els zij n bij de Lut ina en de Zeehond gevonden in het
vooronder. Het gaat om gereedschap dat behoort t ot de uit rust ing van het schip en dat dient voor
het onderhoud van de rom p. Het was zodoende aannem elij k dat de proefsleuf zich bevond t er
hoogt e van het vooronder en dat het schip m et zij n voorst even richt ing het Hollandsch Diep lag.
Het losse scheepshout is aan dek gelabeld en vervolgens zij n hout m onst ers genom en t en behoeve
van dendrochronologisch onderzoek. Op 7novem ber waren de result at en beschikbaar en het
bleek dat de kapdat um van het voor het schip gebruikt e hout t ussen 1838 en 1840 lag.2
De t ij d t ussen t wee kent eringen, wanneer duiken onm ogelij k was, werd gebruikt om m et de
zuigpom p sedim ent rondom het wrak weg t e zuigen. Hierbij werd gebruik gem aakt van de DGPS
en de overzicht st ekening. Om dat het sedim ent gecont roleerd verwij derd kon worden en om dat de
locat ie van de pom p op een beeldscherm t e volgen was, konden de vondst en die aan dek over de
zeef kwam en gekoppeld worden aan een locat ie. Verder was de schipper derm at e behendig in het
werken m et deze pom p, dat hij de cont ouren van het wrak m et de pom p kon volgen. Met de pom p
is de fij ngelaagde klei ( get ij denafzet t ingen) waarin het wrak was weggezonken verwij derd, t erwij l
de st rom ing ert oe heeft geleid dat de zandige t oplaag t er hoogt e van het wrak is weggespoeld.
Gedurende het proj ect is t ussen de duiken door een aant al m ult ibeam opnam en gem aakt . Op
de diachrone opnam en is het verwij deren van het sedim ent en de st enen goed t e volgen en
bovendien werden de afm et ingen van het wrak st eeds duidelij ker ( afbeelding 19) . Zodra de
st rom ing het weert oeliet t e gaan duiken, was de eerst e opdracht voor de duiker het vrij gezogen
gedeelt e na t e lopen en de sit uat ie onder wat er t e beschrij ven.
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de wiaklocaue na aanleg van de ploct 5I eul na het wegzuigen van het sedim ent om

het wrak heen.

1

Zie bij lage 10: invent arisvergelilking Zeehond, Lut ina, De Jonge Jacob.

2

RI NG I nt ern Rapport num rner: 2006088, zie ook bij lage 6.
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De result at en van de eerst e fase van het onderzoek waren aanleiding om in overleg m et de
opdracht gever en het bevoegd gezag ert oe t e besluit en door t e gaan m et fase 2. Fase 1 en
beslism om ent 1 waren daarm ee afgerond.
4 .4

Fa se 2 : he t w r a k in be e ld ge br a cht e n he t se le ct ie a dvie s

Bij één van de cont rolem om ent en kreeg de duiker aan de zuidzij de van de wraklocat ie de
acht erst even en t wee fraai gevorm de poort j es in zicht ( afbeelding 20) . Vanaf dat m om ent st ond
vast dat de voorst even niet richt ing het Hollandsch Diep, m aar richt ing Dordrecht lag. Verder werd
duidelij k dat het ging om een zogenaam de hekt j alk, een scheepst ype dat zij n naam dankt aan
een fraai vorm gegeven acht erschip, waarbij de boeiselplanken in een punt sam enkom en boven
de acht erst even. I n hoofdst uk 5 zal dit scheepst ype uit gebreid beschreven worden.

Afb. 20

Onderwat erfot o poort j es acht erschip.

I nt ussen waren de werkzaam heden in de proefsleuf vergevorderd: op dag 20 was het vlak van het
wrak bereikt . Nadat de sleuf voldoende breed was gem aakt , zij n handm at ig m et ingen verricht om
de rom pvorm vast t e st ellen. Op dat m om ent kon de volgende beschrij ving in het dagrapport ( 21
novem ber 2006) worden gem aakt :
Het wrak heeft een lengt e van 15,80 m et er, een breedt e t er hoogt e van m eet punt 1 en 2 van 5,0
m et er en een holt e ( dekbalk t ot vlak) van 2,0 m et er. Het schip heeft een volle ronde rom pvorm en
is veniaardigd uit een zwaar uit gevoerde const ruct ie van scheepshuid, inhout en en wegering. Het
acht erschip is zo goed als volledig int act Het ruim van het schip verkeert in redelij ke st aat , m aar
het voorschip is grot endeels verdwenen. I n het acht erdek bevindt zich een luik, verderzij n bolders
en een hout en overloop m et een ring en een blok aanget roffen. Bij het acht eronderis het schot dat
deze ruim t e van het ruim scheidt in t act aanwezig. Verwacht kan worden dat de woonruim t e in het
acht eronder grot endeels int act zal zij n. Wanneer de breedt e van het schip wordt genom en als m aat
voor de oorspronkelij ke lengt e, kan ervan worden uit gegaan dat het schip een lengt e van circa 20
m et er heeft gehad. Hieruit kan worden afgeleid dat circa 4 m et er van het voorschip is verdwenen
t ij dens of in de periode voorafgaand aan de baggerwerkzaam heden. Dit heeft t e m aken m et de
posit ie van het wrak in de bodem ; het acht erschip is dieper weggezakt en daarom bet er bewaard
gebleven.
Ten behoeve van beslism om ent 2 is een t ussenrapport age m et een select ieadvies geschreven.3
Het uit gangspunt van het select ieadvies was t e st reven naar behoud van de archeologische
inform at ie van dit scheepswrak door t e kiezen voor opt ie 4 van fase 3, waarbij het acht erschip
sam en m et een klein deel van het ruim in zij n geheel zou worden gelicht . Op deze wij ze zou

Waldus, van Holk en van den Breek 2006.
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het mogelijk zijn zowel de scheepsconstructie als de indeling van het schip op het droge te
bestuderen en te documenteren. Het selectierapport is op 24 november2006 verstuurd naar de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een week later was het selectiebesluit genomen waarbij
het voorstel was goedgekeurd.
4.5

Fase 3a: voorbereiding van de lichting

Om het achterschip te kunnen lichten moest het eerst volledig worden opgegraven. Het
achteronder was gevuld met zandige klei die de constructie uit elkaarzou drukken wanneer het
achterschip met inhoud gelicht zou worden. Bij het opgraven van het achterschip zijn de vondsten
en onderdelen van de binnenbetimmering steeds in relatie tot een vast constructieonderdeel
ingemeten (bijlage 4). De vaste delen zijn handmatig gemeten en overgenomen op de
overzichtskaart. Vervolgens is de locatie van de vondsten door de duiker aangegeven ten opzichte
van deze constructieonderdelen.
Het schot tussen het achteronder en het ruim bestond uit losse planken die met een mes en
groefverbinding aan elkaar waren verbonden. De planken zijn genummerd van bakboord naar
stuurboord en vervolgens zijn ze aan dek gebracht. Achter het schot kwamen twee dwarsschotten
tevoorschijn die beide zijn ingemeten (bijlage 4). Vervolgens is met een spuitlans het sediment
losgespoten en opgezogen door de zuigbuis die steeds voor het achteronder ter hoogte van het
zaathout werd gepositioneerd.
Het achteronder bleek een chaos van losse planken van de binnenbetimmering te zijn. De
lichtere verbindingselementen van de planken waren tijdens het wrakvormingsproces losgeraakt,
waarna een groot deel van de planken op een willekeurige plaats in het achteronder terecht
was gekomen. Tijdens het opgraven is besloten om de duidelijk determineerbare onderdelen
zoals deurtjes in te meten. De overige planken en latten zijn in groepen naar boven gebracht en
separaat op één plek verzameld, zodat later op het droge een reconstructie kon worden gemaakt.
Tijdens het werk in het achteronder raakten de twee dwarsschotten los, waarna ze zijn
genummerd en aan dek gebracht. Op dat moment werd de trap die vanaf het achterdek naar
het achteronder leidde zichtbaar en deze diende als volgende referentiepunt. De vele vondsten
zijn steeds in netten of, wanneer het breekbare materialen betrof, in een ijzeren kist aan boord
gehesen (afbeelding 21). Nadat het achteronder leeg was, kon worden overgegaan tot de
voorbereiding van de lichting.

F]

Vondsten werden onder
Afb. 21
water in een kist gestopt zodat ze
onbeschadigd aan dek konden worden
gebracht.
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Tij dens het opgraven van het acht eronder waren aan dek de voorbereidingen bezig voor de
licht ing. De voornaam st e reden om alleen het acht erschip en niet het hele wrak t e licht en was het
gevaar dat het wrak zou breken en uit de hij sbanden zou vallen ( afbeelding 22) .

Afb. 22

Schem at ische weergave van de licht ing van het acht erschip aan de hand van

m ult ibeam opnam en.

Het wrak m oest onder wat er worden doorgezaagd en m et hij sbanden en een hij sfram e op het
droge worden gebracht . Bij de voorbereiding is m et de volgende zaken rekening gehouden:
-

een voor de duikers haalbaar en veilig plan;

- het gew icht van het t e licht en scheepsdeel;
- het aant al hij sbanden en de om vang van het hij sfram e;
-

de m at e van kleef van de ondergrond;

-

het st reven het acht erschip int act op het droge t e krij gen;

-

afst em m en van de verschillende st appen in de licht ing: operat ies onder wat er, op wat eren
op het droge;

I n een plan van aanpak zij n de t e verricht en werkzaam heden, de bet rokken act oren en alle
veiligheidsaspect en uit gebreid beschreven. I n het plan werd gerekend m et een gewicht van het
wrakdeel van t ussen de 16- 20 t on. Verder is beslot en om een hij sfram e op m aat t e lat en m aken en
de licht ing m et vier hij sbanden uit t e voeren.
De werkzaam heden t er voorbereiding van de licht ing waren als volgt . Eerst zij n vier locat ies
gem arkeerd waar een hij sband zou m oet en kom en. Vervolgens zij n m et de zuigpom p sleuven
gem aakt in het sedim ent langs het wrak waarde duiker in kon st aan. Met een spuit lans is een
ruim t e onder het schip gem aakt waarde hij sbanden doorheen zij n gebracht . Nadat de vier
hij sbanden waren geplaat st , zij n deze op het boord van het wrak bevest igd. Vervolgens zij n
zandzakken in de gat en naast en acht er het schip gest ort die m oest en voorkom en dat het schip
event ueel acht erover zou hellen wanneer het doorgezaagd was.
Ter voorbereiding van het zagen is een ruim t e gem aakt t er hoogt e van de geplande zaagsnede
door m et een spuit lans en een pom p het sedim ent onder het schip t e verwij deren. Het sedim ent
m oest weggezogen worden om dat anders de zaag zou kunnen beschadigen. Het wrak is
doorgezaagd m et een hydraulische zaag. Dit was een gecom pliceerde operat ie vanwege de
vele ij zeren onderdelen in de scheepsconst ruct ie. Uit eindelij k is in drie werkdagen het wrak
doorgezaagd. Om het wrak bij een t e houden t er hoogt e van de zaagsnede zou een spanband om
het wrak worden gespannen. Na het zagen bleek echt er dat dit niet nodig was.
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4 .6

Fa se 3 h: de licht ing op 2 0 de ce m be r 2 0 0 6

De licht ing zou aanvankelij k plaat svinden op 18 decem ber. Op deze dag had Rij kswat erst aat een
persbij eenkom st georganiseerd die gevolgd zou worden door de licht ing t ij dens de kent ering van
het t ij ( geschat rond ca 1400 u.) . De bij eenkom st vond plaat s op een part yschip in de haven van
Willem sdorp en t er voorbereiding van de licht ing waren er verschillende sprekers. De licht ing
bleek op deze dag echt er niet m ogelij k wegens dicht e m ist op de Dordt sche Kil.
De operat ies werden uit gest eld t ot 20 decem ber en op deze dag waren de weersom st andigheden
zeer gunst ig: helder, droog weer m et nauwelij ks wind. De part yboot was nog st eeds beschikbaar
en ook op deze dag was de pers en een grot e groep geïnt eresseerden aanwezig. Ten oost en
van de wraklocat ie werd de Rij os opgest eld, t en west en een pont on m et een kraan. Dit pont on
m et ext ra kraan was nodig vanwege het grot e gewicht van het t e hij sen wrakdeel. Met deze
kraan werd het op m aat gem aakt e hij sfram e boven de locat ie gehangen. Door t ouwen aan de
hoekpunt en van het fram e t e bevest igen, werd het fram e op zij n plaat s gebracht en gehouden.
Vervolgens ging de duikert e wat er om de vier hij sbanden aan het fram e t e bevest igen. Deze
werden aan één kant direct aan het fram e bevest igd. Aan de andere kant van het fram e werden
ket t ingblokken bevest igd, zodat het m ogelij k was de hij sbanden gelij km at ig op spanning t e
brengen en het fram e recht om hoog t e kunnen t illen. Nadat gecont roleerd was of geen van de
banden gedraaid of gekruist was, kon de licht ingsoperat ie beginnen. Het ideale m om ent voor het
begin van de licht ing was net voor de kent ering, zodat het wrak in het wat er zou hangen op het
m om ent dat er geen st rom ing was.
Toen dat m om ent was aangebroken, werd de druk vanuit de kraan op het fram e langzaam
opgevoerd. Het was zaak niet t e snel t e hij sen, om dat rekening gehouden m oest worden m et
de kleet van de wat erbodem en m et de kwet sbaarheid van de scheepsconst ruct ie. Nadat
de kraanm achinist aangaf dat het wrakdeel los was en in het fram e aan zij n kraan hing, kon
langzaam aan gehesen worden. Het m om ent dat het wrak aan het wat eroppervlak kwam en
geleidelij k boven wat er werd gehesen was voor alle bet rokkenen het hoogt epunt van het proj ect
( afbeelding 23) .
Het wrakdeel werd op zandzakken geplaat st en de boorden zij n m et st em pels onderst eund voor
vervoer naar het Duivelseiland t e Dordrecht . I nt ussen was hier een locat ie ingericht om het wrak
t e kunnen plaat sen. Hiert oe was een berg zand aangebracht m et in het m idden een sleuf voor de
scheg en de kielpiank. Acht er deze buI t st ond een hij skraan paraat om het wrak over t e nem en
van het kraanschip en het op het droge t e plaat sen. De kraan van het kraanschip had gem et en
dat het wrak in t ot aal 28 t on woog en daarm ee waren de ruim st e schat t ingen overt roffen.
De oorzaak hiervan was dat t ij dens het licht en een deel van de st enen van het ruim in het
acht erschip was gerold. Sam en m et het rest ant van het sedim ent in het acht eronder, m aakt e dit
het wrak zwaarder dan voorzien. Als gevolg daarvan was het gehuurde m at erieel om het wrak op
de kant t e brengen t e licht . De kraan die op het droge st ond bleek niet genoeg cont ragewicht
t e hebben om het wrak over een afst and van 20 m et er t e t illen. Uit eindelij k is het wrak m et het
kraanschip zonder al t e grot e problem en op het droge gezet , nadat het zo dicht m ogelij k naar de
kade was gem anoeuvreerd.
Het wrak lag onder slagzij naar st uurboord in de bodem van de Dordt sche Kil en is vanaf hier
recht om hoog get akeld. Op het m om ent dat het schip in de hij sbanden hing, lag het zodoende
nog st eeds over st uurboord. Tij dens de voorbereiding is m et dit probleem rekening gehouden. Het
zou bet er zij n voor het wrak om recht t e st aan en bovendien zou een recht st andig schip voordeel
bieden bij het m eet - en t ekenwerk op het droge. Gest reefd is daarom de slagzij van het schip in
de st roppen t e com penseren door verst elbare ket t ingt akels t ussen het fram e en de hij sband aan
st uurboord t e plaat sen. Uit eindelij k bleken de t akels niet lang genoeg om de hele slagzij eruit t e
halen. Tij dens het plaat sen in het zand is een deel van de slagzij verdwenen door de buI t zand aan
st uurboordzij de iet s hogert e m aken, m aar uit eindelij k is het wrak t och niet helem aal recht in het
zand t erecht gekom en.
Nadat de hij sbanden waren losgem aakt en het hij sfram e was verplaat st , is het kraanschip
vert rokken. De werkzaam heden op de wraklocat ie zij n vervolgens nog een dag doorgegaan,
waarbij m et de Rij os de wrakrest en syst em at isch uit de wat erbodem zij n gehaald door m iddel
van de poliepknij per. Het scheepshout en de st enen zij n vervolgens in het ruim schoongespoeld
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Jacob' weer boven water
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Het achteischip is op de kade van Duivelseiland ih een berg zand geplaatst.

Afb. 25 Opbouw van
de nissenhut over het
wrak.

De Jonge Jacob'

en gelabeld. Tijdens en na afloop van het knijpen hebben duikers de wraklocatie geïnspecteerd.
Nadat was vastgesteld dat er geen wrakresten meer aanwezig waren, is de Rijos naar het
Duivelseiland gevaren. De scheepsresten zijn vervolgens op het droge gebracht en met plastic
I andbouwfolie afgedekt.
I ntussen waren de stenen en een deel van het sediment uit het wrak verwijderd. Het was van
belang ervoor te zorgen dat het voor langere tijd stabiel op het droge kon blijven. Hiertoe is
eerst een aantal stempels onder het achterdek geplaatst. Vervolgens is een sprinklerinstaliatie
aangebracht, voorzien van een timer, die ervoor moest zorgen dat het wrak nat bleef. Ten slotte
is op 22 december een nissenhut over het wrak geplaatst. Met de laatste twee maatregelen kon
het project worden voortgezet zonder dat de weersomstandigheden daarop van invloed waren
(afbeelding 25).
4.7

Fase 4: de w erkzaamheden in de nissenhut

De inventarisatie van het scheepshout dat op de laatste dag van de opgraving is gelicht, heeft
geleid tot een selectie van scheepsonderdelen die in aanmerking kwamen voor nauwkeurige
documentatie (beslismoment 3). I n de eerste plaats zijn onderdelen geselecteerd die bleken te
passen aan het achterschip. Zo zijn verschillende onderdelen van het opboeisel van het hek als
losse planken aangetroffen. Daarnaast is een groot deel van het vlak ter hoogte van het ruim
in zijn geheel naar boven gehaald. Dit is net als het achterschip in zijn geheel opgemeten en
gedocumenteerd.
Een groot aantal scheepsonderdelen die geen aanvullende informatie opleverden, zijn alleen
gedetermineerd naar hoofdgroep en beschreven. De niet te determineren stukken zijn in een
container opgeslagen en later afgevoerd naar de grofvuilverbranding.
De werkzaamheden op het droge bestonden uit het schoonmaken van het wrak, het
inventariseren van het losse scheepshout en het maken van het evaluatierapport (beslismoment
4). Verder is de tijdelijke sprinklerinstallatie verwijderd en vervangen door een op maat gemaakte
installatie die boven het wrak werd gehangen. I n het evaluatierapport stonden de te verrichten
meetwerkzaamheden omschreven en verder is een selectie gemaakt van de vondsten die voor
conservering in aanmerking kwamen. Het traject na de documentatiefase op het droge en in het
bijzonder de mogelijkheden voor conservering en expositie van het wrak zijn eveneens genoemd.
Het evaluatierapport is op 24 januari 2007 goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en de opdrachtgever.
Nadat het wrak schoon was, zijn eerst overzichts- en detailfoto's gemaakt. Vervolgens is
begonnen met de voorbereidingen voor het inmeten van het wrak met de robotic total station. De
volgende aanzichten zijn tijdens de documentatiefase gemaakt:
drie bovenaanzichten: bovenkant dek, ruim met buikdenning en ruim zonder buikdenning
onderaanzicht dek (tbv reconstructie achteronder)
binnenaanzicht bakboord/ stuurboord
binnenaanzicht achterschip
buitenaanzicht bakboord/ stuurboord
buitenaanzicht achterschip
drie dwarsdoorsneden
langsdoorsnede over het zaathout
onderaanzicht vlak
De nissenhut was zo ingericht dat het wrak zich achterin bevond en dat voorin ruimte aanwezig
was voor de documentatie van het losse scheepshout (afbeelding 26).Ten behoeve van de kleine
scheepsonderdelen en de onderdelen van het achteronder waren tekentafels geplaatst, zodat
tegelijkertijd met het meetwerk aan het wrak kleine onderdelen getekend konden worden. De
kleine onderdelen betroffen het meubilair, de wanden, ramen en kasten van het achteronder,
kleine losse houten vondsten en relevante losse scheepsonderdelen. De documentatiefase op het
droge is in april 2007 afgerond.
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Documentatiewerkzaamheden in de nissenhut
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5

La ndscha ppe lij k e , m a r it ie m hist or ische e n sche e psbouw k undige cont e x t
W.B. Waldus

5 .1

I nle iding

I n dit hoofdst uk zal nader in worden gegaan op de grot ere cont ext van het scheepswrak. Om de
vondst t e int erpret eren zij n nam elij k niet alleen m at eriële en t echnische aspect en van belang,
ook de locat ie waar het schip is vergaan, de m arit iem hist orische cont ext en de plaat s van het
vaart uig in de ont wikkeling van de hout en scheepsbouw zij n van belang voor de int erpret at ie.
Eerst zal de landschappelij ke ont wikkeling van de Dordt sche Kil worden besproken. I n dezelfde
paragraaf zal in worden gegaan op de wraklocat ie in relat ie t ot de fysisch geografische cont ext
om een beeld t e schet sen van de wrakvorm ende processen. Vervolgens zullen de begrippen
vaargebied en t ransport zone op de hekt j alk worden t oegepast , waarbij de m arit iem hist orische
cont ext uit een wordt gezet . I n de laat st e paragraaf wordt een beschouwing gegeven van de
bet ekenis van het scheepst ype hekt j alk binnen de Nederlandse scheepsbouw en in het bij zonder
de binnenvaart .
5 .2

la n dsch a ppe lij k e on t w ik k e lin g

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het holocene rivierengebied, waar door de t ij d heen
verschillende pakket t en rivier- en kom afzet t ingen zij n afgezet . Als gevolg van de verlegging
van de rivieren sneden deze zich door de zacht e afzet t ingen van het voorgaande riviersyst eem .
De landschappelij ke veranderingen die hierm ee sam enhangen zij n uit voerig om schreven in
Berendsen en St out ham eren worden door st eeds m eerwaarnem ingen verderverfij nd.1 Het
result aat van de zich verleggende riviersyst em en in de Nederlandse Delt a is een com plexe
st rat igrafie m et een opbouw vanaf het pleist ocene oppervlak. Ter hoogt e van de Dordt sche Kil
bevindt dit oppervlak zich op een diept e van circa 15 m et er onder het m aaiveld.
Binnen de ont wikkeling van het landschap rondom Dordrecht is vooral de t weede St .
Elizabet hvloed in 1421 van grot e bet ekenis geweest . Hierbij zij n grot e delen van het in cult uur
gebracht e landschap verdronken en weggeslagen. De st ad Dordrecht veranderde in een eiland
binnen een get ij dengebied. Een voorloper van de vaarweg heeft zich verm oedelij k in deze periode
t ot diep in de bodem ingesneden en vorm de vanaf dat m om ent een geul in een om vangrij k
get ij dengebied rondom Dordrecht .
De voorloper van de Dordt sche Kil had een grillig verloop vanuit de Oude Maas in zuidelij ke
richt ing ( afbeelding 27) . De get ij denwerking leidde t ot aanzienlij ke zand en kleiaanvoer, als
gevolg waarvan delen van het landschap zo nu en dan droogvielen. Tij dens de syst em at ische
inpolderingen vanaf de 151 eeuw kwam de loop van de get ij denkreek geleidelij k aan vast t e
liggen. Verm oedelij k is sam en m et deze inpoldering de Dordt sche Kil verbreed en bedij kt , zodat
een bevaarbare verbinding ont st ond t ussen Dordrecht , het F-lollandsch Diep en daarm ee de
Zeeuwse kust ( afbeelding 28) .
I n de 191 eeuw hebben belangrij ke wat erst aat kundige werken plaat sgevonden in het
rivierengebied. De sit uat ie rond 1800 kan om schreven worden als ongecont roleerd en gevaarlij k,
t egen het einde van de 191 eeuw waren de grot e rivieren om gezet in veilige vaarwegen.2 Het
gevaar van het oude rivierensyst eem was dat de rivieren niet m eerzonder problem en buit en hun
oevers konden t reden, om dat al het om liggende land in gebruik was als bouwland en aanzienlij k

Berendsen en St out ham er 2001.
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lager dan de rivierloop zelf was kom en t e liggen. De rivieren waren gecont roleerd binnen
rivierdij ken en m oest en dan ook binnen deze dij ken het m eegevoerde sedim ent afzet t en. Het
gevolg was dat op plaat sen waar de st room snelheid van de rivier afnam zandbanken ont st onden.
Het verzanden van rivieren leidde t ot ext ra druk op de rivierdij ken in perioden m et een hogere
wat erafvoer. Regelm at ig kwam het dan ook voor dat de rivieren door de dij ken heen braken en
daarm ee aanzienlij ke schade aanricht t en aan de om liggende landen.
Om aan deze problem at iek een einde t e m aken was een grondige herziening van de
wat erhuishouding en de sedim ent afvoer van de rivieren noodzakelij k. Daart oe ont wierpen
Ferrand en van der Kun in 1850 een plan dat t en grondslag ligt aan de rivierverbet eringen in
Nederland.3 Dit plan ging uit van het op peil houden van de st room snelheid binnen de rivieren,
zodat m inder sedim ent zou worden afgezet en rivierbeddingen dieper uit zouden slij t en. Deze
ideeën vorm den de basis voor aanzienlij ke ingrepen in de loop van de t oenm alige rivieren

3

Ferrand en van der Kun 1855.
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door middel van het rechttrekken van meanders, het afdammen van kleine rivierarmen en het
verwijderen van kribben. Deze werkzaamheden die ook wel de riviernormalisaties worden
genoemd, hebben niet alleen geleid tot beter controleerbare rivieren, maar ook tot betere
vaarwegen.4 Binnen deze veranderende historisch geografische context moet de scheepvondst
worden geïnterpreteerd. Later in het rapport (hoofdstuk 11) zal ingegaan worden op het
herkomstgebied van de lading, voor nu kan vastgesteld worden dat de lading stenen toegepast
had moeten worden in genoemde waterwerken en dat het daarmee goed mogelijk is dat
Rijkswaterstaat indertijd opdrachtgever is geweest.
Met het sluiten van de Haringvliet in het kadervan de deltawerken in 1970 is de invloed van
de getijden in de Dortsche Kil sterk afgenomen. Bovendien kon de waterdiepte in de vaarweg
op een constant peil worden gehouden. De diepte boven het wrak werd in 1858 gepeild op 4,5
eI (meter); de diepte ten tijde van de opgraving bedroeg 13-14 meter. De veranderingen van
de waterbodem bij de wraklocatie hebben invloed op de conservering van het wrak en het
vondstcomplex. Het is daarom van belang een beeld te vormen van de wrakvormende processen
vanaf de schipbreuk tot het aantreffen van de wrakresten tijdens de baggerwerkzaamheden.
Om een beeld te vormen van de veranderingen van de waterbodem bij de wraklocatie heeft
Rijkswaterstaat alle beschikbare historische lodingsgegevens geleverd. Het gaat hierbij om
singlebeam lodingen (serielodingen 1976 - 2004) en multibeamlodingen (2005-2006).Tussen
1976 en 1980 lag er een singlebeamraai recht over de wraklocatie. Vanaf 1980 zijn de raaien
verplaatst en zijn alleen geïnterpoleerde data voor de locatie beschikbaar, die niet bruikbaar zijn.
Uit de resultaten blijkt, dat de locatie tussen 1976 en 1980 bedekt was met een laag sediment
met een dikte van 0,5 tot 1,2 meter. Vermoedelijk betreft het fijn zand dat als gevolg van de sterke
stroming in de vaarweg is getransporteerd vanuit de Waal en de Oude Maas. Tussen 1980 en
2005 zijn geen bruikbare gegevens beschikbaar, maar aangenomen wordt dat in deze periode de
bedekking van de wraklocatie minstens 0,5 meter bedroeg. Pas in 2005, na de eerste baggerfase,
wordt een wrakbult zichtbaar (zie afbeelding 29).
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Pro Pel over de wraklocatie op basis van historische dieptemetingen.
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De m ult ibeam opnam en t ij dens de uit voering van het veldwerk en de waarnem ingen van de
duikers hebben uit gewezen dat het acht erschip dieper in de bodem is weggezakt dan het
voorschip. Verder heeft het wrak een slagzij van circa 10 graden over bakboord ( afbeelding 30) .

Afb. 30

3D m odel van de ligging van het wrak in de bodem op basis van m ult ibeam en m et ingen

van de duikers.

De st enen t er hoogt e van het ruim waren voor een deel uit de scheepsrom p gerold en hebben
het wrak bescherm d voor verdere aant ast ing door baggerwerkzaam heden. Het wrak heeft in
1858 enige t ij d m et de m ast uit het wat er gest oken en m en was gezien het gewicht van de
lading en de st and van de t echniek rond 1850 verm oedelij k niet in st aat het t e licht en ( zie
daarvoor ook hoofdst uk 14) . Het is indert ij d verm oedelij k snel weggezonken in de fij ngelaagde
get ij denafzet t ingen van de voorloper van de Dordt sche Kil. De afsluit ing van het wrak m et fij n zand
dat als gevolg van de riviernorm alisat ies is gaan st rom en door de vaarweg en de bescherm ing
van de rom p door de lading, hebben ert oe geleid dat het in een goede st aat van conservering
verkeerde op het m om ent dat het werd ont dekt . Het is dan ook t e verwacht en dat het
vondst com plex relat ief onvervuild en volledig is. I n hoofdst uk 9 zal dit nader worden onderzocht .
5 .3

Va a r ge bie d e n t r a nspor t zone

Bij de int erpret at ie van m arit iem e sam enlevingen uit het verleden speelt het begrip m arit iem
cult uurlandschap een belangrij ke rol.5 Zoals het bij de landarcheologie gebruikelij k is een
analyse t e m aken van het bewoonbare areaal, is het in de m arit iem e archeologie van belang het
bevaarbare areaal vast t e st ellen. Zeker in de cont ext van de binnenvaart is het begrip m arit iem
cult uurlandschap van belang. Het om vat het gehele net werk van vaarwegen, zowel oude als
nieuwe, m et havens en gerelat eerde const ruct ies en overblij fselen van m enselij ke act ivit eit en,
zowel onder als boven wat er. Het is een weerspiegeling van een breed scala aan m arit iem e
act ivit eit en; niet alleen de scheepvaart , m aar alle daarm ee sam enhangende indust rieën en
am bacht en. West erdahl onderscheidt het econom ische landschap ( visserij , zout product ie) ,
het hulpbronnen landschap ( bossen, scheepswerven, sm ederij en) , het t ransport landschap
( boeien, vuurt orens, vuren, kanalen, overslagpunt en, havens) , het m acht slandschap ( fort ificat ies,
versperringen) , het cognit ieve landschap ( plaat snam en, gedocum ent eerde ervaringen van
m ensen) , het recreat ieve landschap ( vrij e t ij d) en het rit uele landschap.

5

West erdahi 1989.
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Verder besteedt Westerdahl aandacht aan de zogenaamde transportzone of vaarzone.' I n een
dergelijke zone waren schepen van een bepaald type in gebruik. Ze waren wat betreft hun
ontwerp, grootte en vaareigenschappen aangepast aan de specifieke omstandigheden in
de vaarzone. Het is te verwachten dat schepen gedurende hun hele levensduur binnen deze
vaarzone functioneerden en ook daarbinnen eventueel in archeologische context zijn geraakt.
De bouworden waartoe bepaalde scheepstypen behoorden zijn uitvoerig omschreven door
Schutten.' De voornaamste bouworde van het onderzoeksgebied is de Friese bouworde. Deze
omvat het hele Nederlandse en Vlaamse kustgebied en vooral de grote binnenwateren in de
delta. De orde wordt gekenmerkt door platbodems met een volle ronde rompvorm, een rechte
achtersteven en een gebogen voorsteven. Tjalkachtige schepen zijn het meest kenmerkende
type. De relatie tussen vaargebied en bouworde kan nog verder worden onderverdeeld. Binnen
de bouworden wordt door Schutten een onderverdeling gemaakt in kleine beroepsvaartuigen,
vrachtvaartuigen en vissersschepen.
Wanneer de begrippen vaargebied en transportzone worden toegepast op de hier onderzochte
hektjalk, zijn drie aspecten van belang. I n de eerste plaats is de herkomst van de lading indicatief
voor het werkgebied van het vaartuig. Hoofdstuk 11 gaat in op deze vraag en aan de hand van
het herkomstgebied van de stenen wordt de vaarroute bepaald. Ten tweede kunnen specifieke
eigenschappen van de scheepsconstructie en de bedrijfsuitrusting aan boord een beeld geven
van de voornaamste activiteit en het werkgebied van een vaartuig. Hierbij kan gedacht worden
aan op een specifieke lading toegepast gereedschap, zoals hooivorken bij een schip dat
hooi transporteerde en een turfschep voor een schip dat turf transporteerde. I n het volgende
hoofdstuk komt naar voren dat zwaar uitgevoerde romp en het platte vlak het schip bij uitstek
geschikt maakten voor zware werkzaamheden en transport in getijdengebieden, waar het met
een zware lading ondiepe plaatsen en getijdenhavens kon bereiken. De bedrijfsuitrusting wordt in
hoofdstuk 10 besproken en vergeleken met andere inventarissen.
Ten derde is het van belang om onderscheid te maken tussen de schippers van de grote rivieren
in de Nederlandse delta ten opzichte van de 'wilde vaart'.8 Bij de wilde vaart werden grotere
vaargebieden bestreken en om deze reden woonde men permanent aan boord. De schippers die
met name in de Nederlandse delta voeren, hadden schepen die waren toegerust op de specifieke
eigenschappen van dit vaarwater. De 19°-eeuwse binnenvaartschepen op de grote rivieren
hadden over het algemeen een vast netwerk van opdrachtgevers en waren zelfstandig. De
meeste schippers verhandelden de goederen die ze vervoerden zelf: men was zowel koopman als
schipper.9 De bedrijven hadden een zekere welvaart en de schippers genoten een sociale status.
Aangezien het vaargebied beperkt was en ze het zich konden veroorloven, hadden de meeste
van deze schippers een woning aan wal. Permanent verblijf van het gezin aan boord was dan ook
alleen noodzakelijk bij langere reizen.
Voorlopig kan geconcludeerd worden dat bij 'De Jonge Jacob' een relatie bestaat tussen
transportzone, scheepstype en scheepsconstructie. Wat betreft het vaargebied zal hoofdstuk 11
duidelijkheid moeten verschaffen.
5.4

De hektjalk en de Nederlandse scheepsbouw

Binnenvaartschepen met een volle rompvorm bij de stevens, een plat vlak, een rechthoekig
ruim, een rechte, steile achtersteven en een gebogen voorsteven bestonden al voordat voor
het eerst van de naam 'tjalk' in de schriftelijke bronnen wordt gesproken. Tjalkachtige schepen
werden in de 17e en 181 eeuw ook aangeduid als wijdschepen, smalschepen of karveel. De
schepen die gerekend worden tot de tjalken hebben afmetingen van 18-25 meter en een lengtebreedteverhouding tussen de 1:3 en 1:4. I n vergelijking tot andere scheepstypen zijn de stevens
steil en als gevolg daarvan zijn de boegen vol van vorm. De huid is gladboordig en voorzien van
een zwaar uitgevoerd berghout. De vaartuigen hebben zeeg: de bovenkant van de boorden loopt
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op in de boeg en het acht erschip t en opzicht e van het m iddenschip. Tj alkacht ige schepen zij n
ont worpen m et het oog op een zo groot m ogelij ke laadruim t e. De boorden t er hoogt e van de
laadruim t e zij n nagenoeg parallel aan elkaar. De bodem is vlak en breed en bij de vrij scherpe,
nagenoeg haakse overgang naar de kim is gebruik gem aakt van zware kim gangen. Als gevolg
van de vlakke bodem en het gebruik van zwaarden waren t j alken in st aat om in ondiepe wat eren
t e varen en droog t e vallen in get ij denhavens. Ondanks de volle rom pvorm st onden en st aan
t j alken bekend als uit st ekende zeilschepen.

Afb. 31

De volle rom pvorm van de 191- eeuwse Groninger t j alk 'De Zeehond

De oorsprong van het scheepst ype is niet eenduidig aan t e geven. Wel kan worden vast gest eld
dat de bouwwij ze van hout en t j alken voort kom t uit de zogenaam de bot t om - based bouwt radit ie;
een scheepsbouwm et hode waarbij scheepsbouwers eerst het vlak sam enst elden.'° De vroegst e
vorm en van de bot t om basedscheepsbouwt radit ie zij n get raceerd in de Rom einse t ij d. Het
bet reft de rij naken die bij Zwam m erdam , Woerden en de Meern zij n gevonden.1 De vorm en de
afm et ingen van het vlak waren bepalend voor de rom pvorm in zij n geheel. Kenm erkend voor deze
bouwwij ze zij n een hoekige kim en een verschil in const ruct iewij ze t ussen vlak en boorden. Het
vlak werd shell- first gebouwd en de boorden skelet on- first . Als get uige van deze const ruct iewij ze
worden regelm at ig zogenaam de spij kerpennen aanget roffen; een aanwij zing voor het gebruik van
klam pen om de vlakplanken t ij delij k aan elkaar t e verbinden aan het begin van het bouwproces.
Wanneer de ont wikkeling van de hout en vracht schepen voor de binnenvaart wordt beschouwd als
het st reven naar een opt im um t ussen een zo groot m ogelij k laadverm ogen binnen de t echnische
m ogelij kheden, de scheepsbouwt radit ie, de beschikbare grondst offen en de specifieke eisen
van het vaargebied, kunnen t j alk- acht ige schepen worden gezien als het eindpunt van een
ont wikkeling die t eruggaat t ot in de lat e Middeleeuwen. Hoewel het bij zonder com plex is om
cont inuït eit over een periode van circa 300- 400 j aart e onderbouwen, kan vast gest eld worden
dat de voornaam st e eigenschappen van de rom pvorm van de t j alk t erug t e vinden zij n in oudere
scheepst ypen. Dit kan geïllust reerd worden aan de hand van de kogge die gevonden is in 1986
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bij grondwerkzaam heden in Alm ere wij k 13.2 Wanneer de rom pvorm van dit in het t weede kwart
van de 151 eeuw gebouwde schip wordt vergeleken m et de t j alk, valt op dat deze kogge net
als t j alkacht ige schepen een brede vlakke bodem heeft m et nagenoeg haaks daarop st aande
boorden. Om een breed, st erk en plat vlak t e m aken is gebruik gem aakt van een kie/ plank en
brede t egen elkaar geplaat st e vlakplanken. Bij de st evens zij n sm allere gangen gebruikt die
overnaads aan elkaar zij n bevest igd. De st evens zij n recht en vallen in een hoek van circa 120
graden. Het acht erschip was daarm ee niet zo vol als dat van de t j alk. Binnen de m ogelij kheden
die deze bouwt radit ie bood, is een zo vol m ogelij ke rom pvorm gerealiseerd om zo veel m ogelij k
laadverm ogen t e creëren.
Ook binnen de volledig overnaadse schepen die t ussen 1400 en 1600 nog volop werden
gebouwd, kunnen vergelij kbare uit gangspunt en in het ont werp worden onderscheiden. Het is
bij deze schepen echt er de vraag of het gaat om Nederlandse scheepsbouwers en Nederlandse
schepen.`
De algem ene t oepassing van karveelbouw in de Nederlandse scheepsbouw vanaf de t weede
helft van de 16e eeuw en m et nam e de int roduct ie van de zij zwaarden bood de m ogelij kheid
om schepen st eeds voller t e m aken bij de st evens. De vollere rom pvorm leidde weliswaar
t ot vaart uigen die m eer konden laden en in ondiepere wat eren konden varen, m aar t egelij k
gevoeliger waren voor afdrij ven ( drift ) in vergelij king t ot scherp gebouwde rom pvorm en.
Zwaarden, een zwaar uit gevoerde scheg en een van een lang blad voorzien roer zorgden ervoor
dat deze schepen goede vaareigenschappen behielden. Daarnaast konden schepen dankzij
karveelbouw sneller en ook m et m inder m at eriaal worden geproduceerd. 4 De pragm at ische
Nederlandse gladboordige scheepsbouw, zoals die in hoofdst uk 6 zal worden beschreven, krij gt
in deze periode verm oedelij k vast ere vorm .
Een vroeg voorbeeld van deze vroege karveelgebouwde schepen m et t j alk- acht ige kenm erken
s het beurt schip dat in 1980 in Lelyst ad is opgegraven.'5 Dit vaart uig is rond 1600 gebouwd en
vergaan rond 1625. De lengt e over de st evens bedraagt 18,25 m et er en de groot st e breedt e is
5,15 m et er. De holt e is vast gest eld op circa 1,9 m et er ( afbeelding 32) . Het schip is voorzien van
een krom m e voorst even, een recht e acht erst even en een hekconst ruct ie ( st at ie) . Op basis van
rom pvorm en de breedt e van het schip, wordt deze gezien als een voorbeeld van het wij dschip,
dat door Wit sen is afgebeeld en beschreven.16
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Hoewel het beurt schip m inder vol is in het acht erschip, zij n de overeenkom st en m et de hier
onderzocht e t j alk t reffend. Vooral wanneer de zware const ruct ie van de boorden en de posit ie
van de boorden t en opzicht e van de kim worden beschouwd, kan voorzicht ig gest eld worden
dat het beurt schip een direct e voorganger is van 'De Jonge Jacob'. Naast overeenkom st en zij n
er ook duidelij ke verschillen. Zo is het Beurt schip uit gevoerd m et t wee berghout en en heeft het
een aanzienlij k m inder vol acht erschip dan de hier onderzocht e hekt j alk. Het druppel- vorm ige
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bovenaanzicht , waarbij het voorschip t er hoogt e van het voorschip breder uit loopt , is bij het wij den sm alschip veel st erker aanwezig dan bij de 191- eeuwse hekt j alken.
I n vele st udies wordt de t j alk om schreven als een op zichzelf st aand scheepst ype dat zich
onderscheidt van andere. 7 Toch is een definit ie van een t j alk niet t e geven zonder andere
scheepst ypen volledig uit t e sluit en. Gezien de vele nam en voor m in of m eer vergelij kbare
binnenschepen die door de t ij d heen zij n gebruikt , zoals de poon, de ot t er, de sm ak ( zeet j alk)
en de pleit , kan bet er gesproken worden van 't j alkacht ige schepen'.` De naam geving lij kt vaak
eerder t e duiden op regionale t aalverschillen dan op grot e verschillen in de ont werpen. Bij de
afbeeldingen die vanaf de 171 eeuw bekend zij n van t j alkacht ige schepen en de m odellen die in
het Am st erdam se scheepvaart m useum st aan opgest eld, valt op dat de vorm van de rom p door de
t ij d heen nauwelij ks is veranderd. De 17° - en 181- eeuwse t j alken zij n wat m inder vol bij de st evens
dan de 19° - eeuwse. De belangrij kst e veranderingen bij dit scheepst ype hebben plaat sgevonden
in de t uigage: in de 17° en 181 eeuw werd over het algem een gebruik gem aakt van het spriet t uig,
som s in com binat ie m et een een ra t opzeil. I n de 191 eeuw werd deze t uigage geleidelij k
vervangen door het ferryt uig en het gaffelt uig.
Bij de best udering van t j alkacht ige schepen is een regionale indeling t e m aken in bouwst ij l;
er kan onderscheid worden gem aakt t ussen Zuid- Hollandse, Friese, Overij sselse en Groningse
t j alken. 9 De det ails om t rent deze verschillen m oet en vooral worden gezocht in de bevest iging en
in de breedt e van de huidplanken bij de boegen en als gevolg daarvan verschillen in volheid en
aanzien van de rom p. De basisprincipes van het vaart uig blij ven echt er st eeds zoals hierboven zij n
beschreven. De aanwezigheid van een hek is een verschij nsel dat voornam elij k in het Hollandse
en Friese kust gebied voorkom t .

Afb. 33
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Om een idee t e vorm en van het belang van dit scheepst ype voor de Nederlandse binnenvaart zij n
geen gedet ailleerde gegevens voor handen over aant allen t j alken die in de 19e eeuw in Nederland
hebben gevaren. De oorzaak hiervan ligt in het ont breken van een syst em at ische adm inist rat ie
in de binnenvaart t ot de 20e eeuw." Van Loon spreekt van enkele duizenden t j alken die dagelij ks
grondst offen t ransport eerden in de eerst e helft van de 19e eeuw.` De binnenvloot in 1941 best ond
volgens het St at ist isch zakboek onder m eer uit 2785 t j alken en boeiers.22 Om een indruk t e krij gen
van de int ensit eit van het binnenvaart verkeer in de 191 eeuw zou een st at ist isch onderzoek naar
de adm inist rat ie van de haven- en aanleggelden in grot e havenst eden een beeld kunnen geven.
Dit valt echt er buit en de m ogelij kheden van huidig onderzoek. Tot de aanleg van de spoorwegen
en het verharde wegennet is de binnenvaart in ieder geval de voornaam st e m anier van vervoer
en t ransport geweest . De om vang van de vloot zal door de t ij d heen gefluct ueerd hebben onder
invloed van de econom ische conj unct uur.
De cont inuït eit van de t j alkacht ige schepen in de binnenvaart en de brede verspreiding is
illust rat ief voor het succes van dit scheepst ype. De vorm van hout en t j alken werd dan ook
gehandhaafd bij de eerst e ij zeren t j alken, die aan het einde van de 191 eeuw werden gebouwd.
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De Jonge Jacob

6

Constructie
A.F.L. van Holk en W.B. Waldus

6.1

I nleiding

De belangrijkste elementen van de constructie die kunnen worden onderscheiden zijn de huid
(kielpiank en gangen), de inhouten (leggers, oplangers, (dek)knieën, de wegering (zaathout en
buikdenning), dekba/ken en het dek.
De huid en het dek zijn de waterdichte schaal die het schip drijfvermogen geven. Daarnaast
vormen de gangen een onderdeel van het langsverband. De inhouten en dekbalken zorgen voor
de dwarsscheepse sterkte, terwijl de wegers weer bijdragen aan het langsverband.
De bevestiging van de inhouten aan de huid en wegering bestaat overwegend uit ijzeren bouten
en spijkers. Hetzelfde geldt voor de bevestiging van belangrijkste constructiedelen zoals kimgang
en kimwegers, zaathout en kielplank.
I n dit hoofdstuk zal de scheepsconstructie stap voor stap besproken worden. Eerst zal in worden
gegaan op de beschadiging van het gelichte scheepsdeel. Daarna zullen achtereenvolgens
de hoofdverbanden, huid, dwarsverbanden en dekconstructie worden besproken. Vervolgens
komt een aantal constructieve bijzonderheden aan bod. Tenslotte zullen de onderdelen van de
constructie die met de tuigage te maken hebben worden beschreven.
De scheepsconstructie is zoals in hoofdstuk 4 werd beschreven, enigszins uit verband gedrukt
gedurende de lichting. De tekeningen die in dit hoofdstuk worden besproken geven dan ook een
vervormd beeld van de oorspronkelijke romp. Daarnaast zijn de tekeningen tweedimensionale
projecties van driedimensionale metingen. De werkelijke afmetingen van de scheepsonderdelen
staan weergegeven in de tekst en in bijlage 26. Ondanks dat de scheepstimmerman indertijd
gemeten heeft in duimen, zullen de afmetingen hier in centimeters worden weergegeven.
De scheepstekeningen zijn terug te vinden in bijlage 12 tlm 25. De systematiek van de nummering
van de scheepsonderdelen waarnaar in de tekst wordt verwezen is toegelicht in bijlage 11.
behoeve van de overzichtelijkheid zijn de nummers in de scheepstekeningen weggelaten.1 De
gebruikte scheepstermen worden toegelicht in bijlage 2.
6.2 Beschadiging
Het scheepsdeel dat is gelicht heeft een lengte van 590 cm en een maximale breedte van 545 cm,
waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de zijden iets naar buiten zijn gezakt
als gevolg van de lichting. De hoogte van het wrak bedraagt bij de achtersteven 390 cm en ter
hoogte van de zaagsnede bedraagt de afstand tussen het vlak en de bovenkant van het opboeisel
240 cm. Van de scheepsconstructie bevinden de zware onderdelen van de romp en het dek zich
in onderling verband. De lichtere constructieonderdelen zoals de binnenbetimmering en de vloer
van het achteronder zijn gedurende het wrakvormingsproces losgeraakt. Deze onderdelen zijn
als losse planken aangetroffen en tijdens het veldwerk geadministreerd en gelicht. I n hoofdstuk 8
zullen deze onderdelen van het wrak worden beschreven.
De romp is tot en met het berghout vrijwel compleet bewaard gebleven. Alleen aan stuurboord
ontbreekt een deel van de huid, het gangboord en twee knieën. Van het opboeisel zijn alleen
aan bakboord constructieonderdelen aangetroffen. Op basis van dit boord zal de constructie
van het schip dan ook voornamelijk worden beschreven. Het gegeven dat de stuurboordzijde

I n de workspaces van Mapinfo zijn de coderingen per scheepsonderdeel toegevoegd aan de polygonen (DVD
bijlage).
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bet er bewaard is gebleven dan de bakboordzij de heeft t e m aken m et de posit ie van het schip in
de bodem en de daarm ee sam enhangende wrakvorm ende processen ( zie hoofdst uk 5) . Van de
hekconst ruct ie bevonden alleen de hekbalk en de t wee balken die de hekbalk m et het opboeisel
verbinden, zich in oorspronkelij k verband. De boeiselplanken van de hekconst ruct ie zij n als
losse scheepsonderdelen op de wraklocat ie t eruggevonden. Verm oedelij k zij n deze t ij dens het
wrakvorm ingsproces losgedrukt op het m om ent dat het roerde bodem raakt e en de heim st ok
die door het hennegat heen liep om hoog schoot en de hekconst ruct ie kapot drukt e. De losse
onderdelen van de hekconst ruct ie zullen in het volgende hoofdst uk worden beschreven.
6 .3

Acht e r st e ve n e n k ie lpla nk ( bij la ge 1 8 , 1 9 e n 2 1 )

De acht erst even heeft een hoogt e van 373 cm en is 22 cm breed. Het bet reft een recht e
st even m et vier ij zeren vingerllngen die door m iddel van ij zeren beugels en ij zeren bout en aan
de acht erst even zij n bevest igd. De vingerlingen zij n 3,5 cm dik, 8 cm breed en hebben een
doorsnede van 6,5 cm . De onderst e vingerling ligt 64 cm boven de onderkant van de st even. De
volgende st aan van onder naar boven op een onderlinge afst and van respect ievelij k 81, 80 en 87
cm .
I n bij lage 18 en 19 is t e zien dat de acht erst even uit m eerdere balken is opgebouwd. De basis van
de st even loopt richt ing het voorschip over in de kielplank. De scheg wordt gevorm d door drie
balken.
Op de acht erst even zij n aan st uurboordzij de verschillende m erken aangebracht . Het bet reft ca
0,5 cm diepe put j es die de diepgang aangeven. De m erkt ekens best aan uit rij en horizont ale
punt en en geven de afst and vanaf de onderkant van de acht erst even aan in voet en. Het m eest
duidelij k zij n de t ekens voor 3 en voor 4 voet , die zich t ussen de eerst e en de t weede vingerling
bevinden. Tussen de t weede en de derde vingerling bevinden zich t wee ingebrande driehoeken.
De onderst e st aat op 180 cm van de onderkant en de bovenst e op 210 cm . Verm oedelij k is m et
deze t ekens de m axim ale laaddiept e van het schip aangegeven.
De kielplank is t er hoogt e van de zaagsnede 32 cm breed en 17 cm dik. I n de zij kant en van deze
balk bevindt zich in het m idden een driehoekige sponning waarin de zij de van de zandst rookvalt .
De kielplank st eekt t er hoogt e van de zaagsnede 10 cm onder het vlak uit .
6 .4

H uid ( bij la ge 1 8 e n 1 9 )

De huid van het schip is karveel, dat wil zeggen dat de gangen m et hun sm alle kant t egen elkaar
aan liggen. Op deze m anier ont st aat een gladde buit en- en binnenkant , vandaar dat ook de t erm
gladboordig wordt gebruikt voor deze m anier van bouwen. De naden t ussen de gangen zij n
gebreeuwd, m aar van het breeuwsel zelf zij n geen rest ant en t eruggevonden. Verm oedelij k heeft
m en zoals gebruikelij k was in deze periode uit geplozen t ouw gebruikt . Tussen de huidpianken
is geen sprake van een breeuwnaad. De huid van het schip is onder t e verdelen in verschillende
onderdelen. Acht ereenvolgens zullen het vlak, de kim en de zij den, het berghout , het opboeisel en
het binnenboord worden beschreven.
6 .4 .1 Vla k ( bij la ge 1 6 , 2 0 e n 2 5 )
Het vlak best aat uit t waalf gangen, aan st uurboord en bakboord zes aan weerszij den van de
kielplank. De breedt e van de gangen loopt nogal uit een m et een variat iebreedt e die ligt t ussen 13
en 69 cm . Er lij kt niet gest reefd t e zij n naar het gebruik van vooral brede of vooral sm alle planken.
De dikt e van de planken bedraagt gem iddeld 6 cm .
I n t egenst elling t ot de zij den zij n de leggers van het vlak m et hout en pennen

(0

3 cm ) aan de

vlakgangen verbonden; aan st uurboord t ot en m et gang 1 en aan bakboord t ot en m et gang
H ( m et uit zondering van de kim gang) . Aan de buit enkant zij n de pennen voorzien van een
eikenhout en deut el. De hout en pennen lij ken niet door t e lopen in de wegering.
Het vlak is plat en vert oont voor zover valt vast t e st ellen geen langsscheepse til/ ing. I n het
acht erschip eindigen alle gangen t egen de acht erst even, m et uit zondering van de zandst roken.
Dat is opm erkelij k om dat een veel voorkom ende andere configurat ie ( bij t j alkacht ige schepen)
best aat uit gangen van het vlak die eindigen t egen de kim gang, in plaat s van de acht erst even.
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6 .4 .2 Kim e n zij de n ( bij la ge 1 8 , 1 9 , 2 2 , 2 3 e n 2 4 )
De gangen van de zij den variëren in breedt e van 6- 42 cm . Dit breedt everschil wordt veroorzaakt
door het feit dat de gangen richt ing acht erst even st erk verj ongen t ot een breedt e van 6- 16 cm .
Daarnaast is gang 1 aan bakboord en gang H aan st uurboord sm aller dan de overige gangen.
De m eest e planken hebben een breedt e die ligt t ussen 19 en 42 cm . De dikt e ligt t ussen de 4 en
5,5 cm . De gangen van de zij den zij n m et bout en, hout en pennen en spij kers aan de inhout en
verbonden. Per inhout zij n één bout en één spij ker gebruikt en/ of m eerdere hout en pennen.
De kim gang wij kt af van de andere gangen. Ten eerst e is de kim gang duidelij kzwaarder
uit gevoerd dan de gangen van het vlak en de zij den ( de dikt e bedraagt in het m idden 9 cm in
plaat s van 5- 6 cm ) . Ten t weede is de kim gang aan de buit enkant aan de boven- en onderkant
afgeschuind zodat de gang qua dikt e goed aansluit op de gangen die ert egen aan liggen. Ten
derde is deze gang alleen m et bout en in plaat s van m et hout en pennen ( zoals t oegepast bij de
vlakgangen) op de inhout en vast gezet . De overige gangen van de zij de zij n aan st uurboord vanaf
gang 1 en aan bakboord vanaf gang H m et bout en en spij kers aan de inhout en verbonden.
6 .4 .3 Be r gh ou t , opboe ise l e n bin n e n boor d ( bij la ge 1 8 , 2 2 , 2 3 e n 2 4 )
Het enkele berghout ( alleen aan bakboord over de gehele lengt e aanwezig2) is zeerzwaar
uit gevoerd. I n het m idden bedraagt de dikt e 16 cm en aan de onder- en bovenkant 7,5 cm .
Aan de boven- en onderkant sluit het m iddels een droge naad aan op de andere gangen. Het
berghout is m et t wee acht kant ige bout en Co 2,5 cm ) per inhout op de op/ angers vast gezet en
eindigt aan de acht erkant t egen de acht erst even. Het berghout aan bakboord best aat uit drie
delen, die m et kort e lip/ assen aan elkaar zij n verbonden. De acht erst e liplas is 16 cm lang; de
voorst e 21 cm . Ter plaat se van de lassen zij n naast bout en 1 â 2 ext ra spij kers gebruikt . Aan
de voorkant is in berghout GL3/ BB een reparat ie aanwezig.3 Tegen de onderkant van G1- 3/
BB ( ongeveer in het m idden) ligt een klam p ( m et drie spij kers bevest igd op gang GK1/ BB) . De
uit einden zij n naar boven afgerond. I n de bovenkant van het berghout st eken, schuin naarvoren,
t wee zeer zware bout en m et een diam et er van 5,5 cm . De voorst e bout is afgebroken, t erwij l de
acht erst e door een klam p' st eekt , die op het opboeisel ( GOI BB) is bevest igd. De klam p loopt aan
beide uit einden in een vloeiende holle lij n uit op een randj e van een paar cent im et er dikt e. Langs
de uit einden is eveneens t er versiering een groef aangebracht . De voorst e bout aan bakboord
diende voor de bevest iging van de bakst ag. De acht erst e bout , die zich ook op dezelfde plaat s aan
st uurboord bevindt , is één van de aanwij zingen dat de t j alk een spriet t uig heeft gehad ( zie lat er in
dit hoofdst uk) .
De scheergang ( GM/ BB) is m et zware acht kant ige bout en ( door het dunne deel van de plank)
m et een diam et er van 2,5cm op het berghout bevest igd. Voor de bevest iging aan de oplangers
zij n eveneens voornam elij k bout en gebruikt en af en t oe een hout en pen. De scheergang - alleen
aan bakboord nog aanwezig - best aat uit vier vrij kort e delen, waarvan de acht erst e drie koud
t egen elkaar aan liggen ( een dergelij ke las wordt een st uik genoem d) . Het acht erst e gedeelt e
is onderdeel van het hek en eindigt aan de acht erkant op de hekbalk ( deze plank split st zich in
t weeën in scheergang ( GM2/ BB) en opboeisel ( GN2/ BB) ; beide vrij sm alle gangplanken) .
De voorst e las ( t ussen GM3/ BB en GM4/ BB) is een lange haak/ as m et een lengt e van t enm inst e
115 cm . De hoogt e van de haken bedraagt 9 en 12cm . De haaklas van scheergang GM3/
BB best aat aan de voorkant uit t wee reparat iest ukken.5 I n het onderst e deel van de gang zij n
m eerdere reparat ies aangebracht , waarschij nlij k t er vervanging van het aanwezige spint hout en

De afm et ingen van het acht erst e bewaard gebleven gedeelt e van het berghout aan st uurboord zij n: dikt e 11 cm en
breedt e 35,5 cm .
Afm et ingen: lengt e 29 cm x breedt e 5- 9 cm x dikt e 4 cm .
Afm et ingen: lengt e 58 cm x breedt e 21 cm x dikt e 11 cm .
De voorst e reparat ie is t rapezium vorm ig en heeft de volgende afm et ingen: breedt e 12- 17cm en lengt e 15- 25 cm .
De acht erst e reparat ie, die aansluit op de voorst e, is eveneens t rapezium vorm ig en heeft de volgende afm et ingen:
breedt e 17- 22cm en lengt e 35- 45,5 cm .
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om zwakke delen t er plaat se van noest en weg t e werken.6 Op de scheergang zij n het dek en het
gangboord m et bout en

(0

1,5- 2,5 cm ) vast gezet . Scheergang GM2/ BB ligt t egen het dek aan,

zodat het dek daar vanaf de buit enkant niet zicht baar is.
Op het gangboord en het dek st aat het opboeisel. Het best aat uit m eerdere onderdelen. Het
onderst e gedeelt e is gang GN/ BB die uit vier in elkaars verlengde liggende planken heeft
best aan. Het acht erst e gedeelt e van het opboeisel best aat , net als bij de scheergang, uit een
plank die onderdeel uit m aakt van het hek. Zoals hierboven al is beschreven, split st deze plank
zich in t wee gangen ( GM/ BB en GN/ BB) . De gang loopt niet regelm at ig door, m aar vorm t een
m ozaïek- acht ig geheel. Zo overlapt het bovenst e deel van plank GN2/ BB de daaropvolgende
plank ( GN/ BB) . Deze plank is op zij n beurt erg kort ( circa 39 cm ) en is m isschien m eer op
t e vat t en als een soort vulst uk. Het vij fde onderdeel van het opboeisel ( 002/ BB) ligt op de
planken GN2, GN3 en GN4 en is daar op bevest igd m et bout en. De vorm van de gang is een
asym m et rische driehoek die m et de punt naar beneden op gang N rust . Aan de acht erkant
eindigt deze gang in een liplas, wat bet ekent dat het hek ( GM1/ BB) m et een ext ra - niet m eer
aanwezige - plank was verhoogd. Beide planken van het opboeisel zij n aan de binnenkant m et
zware acht kant ige bout en

(0

3 cm ) op respect ievelij k het dek en het gangboord vast gezet . Deze

bout en st eken schuin uit de planken van het opboeisel.
Vlak boven het gangboord zij n in de onderkant van GN4I BB recht hoekige spuigat en gem aakt . De
afm et ing van het acht erst e spu/ gat bedraagt 34 x 6 cm . De lengt e van het voorst e spuigat is niet
m eer vast t e st ellen, m aar bedraagt t en m inst e 60 cm . Soort gelij ke spuigat en zij n t e zien op de
afbeelding van een Zuid- Hollandse gaffelt j alk en de Groninger Kof?
I n het opboeisel ( G02/ BB) zij n drie gat en geboord m et onduidelij ke funct ie. Mogelij k hebben
ze gediend om lij nen door t e geleiden, bij voorbeeld de va/ van het zij zwaard. Toch lij kt het
m akkelij ker een dergelij ke lij n door een blok t e geleiden. Het acht erst e gat - t er hoogt e van de
bolder - is aan de binnen- en buit enkant voorzien van beslag. Het m iddelst e gat bevindt zich een
kleine 30 cm hiervoor. Ook dit is voorzien van beslag aan de binnenkant . Op het opboeisel en
binnenboord is een plankj e aangebracht ,8 dat aan één zij de aansluit t egen de bolder. Mogelij k
houdt dit afdekplaat j e verband m et slij t age door lij nen ( landvast eri) die op de bolder kunnen
worden belegd en/ of lij nen die via het gat in het opboeisel binnenboord kom en. Het voorst e gat
heeft een diam et er van 7cm . Boven het gat is het opboeisel over een lengt e van 37cm iet s hoger.
De einden van dit verhoogde gedeelt e zij n halfrond afgewerkt . I n het m idden van de verhoging is
een halfronde sleuf aangebracht , precies boven het gat in het opboeisel. Verm oedelij k houdt deze
const ruct ie verband m et de bediening van het zij zwaard. Aan de binnenkant bevindt zich iet s voor
het gat een klam p voor het beleggen van de zwaardval.
Tegen de binnenkant van het opboeisel is een binnenboord bevest igd. Het binnenboord best aat
uit drie delen ( A- C) : een cent raal deel ( binnenboord Al) t egen de st even en doorlopend aan
bak- en st uurboord van de st even, m et een schuine las daaraan verbonden binnenboord B°
en losst aand daarvan binnenboord C1 , waarop onder andere de bolder is gem ont eerd. Aan
st uurboord eindigt binnenboord A in een liplas voor de bevest iging van het - ont brekende
- vervolg aan st uurboord. Binnenboord A is ingekeept om de st even ( 24 x 2- 4 cm ) en vanaf
oplangers S2 en S3 aan bakboord en st uurboord is het binnenboord nog 10 cm breed, zodat deze
t ot aan de bovenkant van het boord kunnen doorlopen. Binnenboord A ligt op een dwarsscheeps
balkj e ( 29 cm breed, 9 cm dik) dat dient t er onderst euning van het dek en het luikhoofd vlak voor
de acht erst even. Dit dwarsscheepse balkj e ligt op de bovenst e slaper D/ HS. De vele spij kergat en
aan de bovenkant van binnenboord A wij zen op de bevest iging van een afdekplankj e, als een
soort pot deksel.

6

7
8
g
10
11

GM3/ BB is over vrij wel de gehele lengt e aan de onderkant gerepareerd m et een lat van 4cm breed. Aan de
voorkant eindigt deze reparat ielat t egen een t rapezium vorm ige reparat ie m et afm et ingen: lengt e 21- 35 cm , breedt e
10- 10,5 cm . Ten slot t e is een bout m et een vij fhoekig plaat j e afgedekt , afm et ingen 22 x 8 cm .
van Loon 1820, Plaat 15 en plaat 19.
Afm et ingen: lengt e 29.5 cm . breedt e 23 cm , dikt e 3 cm .
Afm et ingen: lengt e 3,19 m , breedt e 26cm , dikt e 10- 20 cm .
Afm et ingen: lengt e 1,64 m , breedt e 15- 25 cm . dikt e 11 cm .
Afm et ingen: lengt e 2,01 m , breedt e 40 cm , dikt e 12cm .
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Ter plaat se van de schuine las t ussen binnenboord A en B zij n aan de binnenkant t wee pyram idevorm ige reparat ieklosj es aangebracht , m ogelij k t er opvulling van verwij derd spint hout . Op
binnenboord B ( en deels ook op A) heeft de plaat gelegen ( ligt niet m eer in oorspronkelij ke
posit ie) die onderdeel vorm t van de hekconst ruct ie. Deze plaat sloot aan t egen een opst aande
rand aan het voorst e uit einde van binnenboord B. Het zwaar uit gevoerde binnenboord C dient
voornam elij k om een dwarsscheepse balk ( de overloop) t e st eunen die hierin is ingelat en 2. De
overloop wordt aan de bovenkant opgeslot en door een balkj e 3 dat t egen de zij kant van het
binnenboord is gespij kerd. Aan de acht erkant loopt binnenboord C op niet s uit ; aan de voorkant
eindigt het in een halve ronding t egen het opboeisel.
6 .5

I nhout e n

De inhout en best aan uit leggers, knieën, oplangers, boegbanden en draaispant en. De leggers m et
oplangers en de knieën vorm en de inhout en op het vlak en t egen de zij den. De leggers liggen
op het vlak en lopen van boord t ot boord. De koppen van de leggers zij n afgeschuind zodat ze
precies aansluit en t egen de schuin st aande kim gang. Meest al st aat op de legger één oplanger, in
een enkel geval is de eerst e oplanger verlengd m et een t weede oplanger. De knieën st aan t ussen
de leggers in; knieën en leggers liggen t egen elkaar aan en vorm en dus een aaneengeslot en
geheel. De knieën zij n niet verlengd op het vlak of t egen de zij den: het zij n losse op zich st aande
inhout en.
De boegbanden en draaispant en bevinden zich in het acht erschip. De boegbanden lopen
dwarsscheeps over de acht erst even. Waarde zij de in een st erke bocht buigt richt ing acht erst even
bevinden zich de draaispant en.
6 .5 .1 Le gge r s, k n ie ë n e n opla n ge r s ( bij la ge 1 3 , 2 5 )
Vanaf spant 6 best aan de inhout en uit leggers, oplangers en knieën. De oplangers best aan uit één
inhout . Een uit zondering vorm t oplanger 11 aan bakboord; de t wee delen st aan koud op elkaar.
Knie S7A/ BB is eveneens voorzien van een oplanger ( S7B/ BB) . De leggers en oplangers worden
afgewisseld door een knie aan st uurboord en bakboord. Tussen leggers en knieën best aat m eest al
een t ussenruim t e van enkele cent im et ers. Een enkele keer liggen de knieën en leggers t egen
elkaar aan.
De zware bout en ( ø 2,5 cm ) waarm ee het zaat hout op de inhout en is bevest igd, lopen
waarschij nlij k door t ot in de kielplank. De koppen van de bout en vert onen veelal bram en van
het harde slaan op de bout en. De leggers zij n op de huidgangen bevest igd m et 2- 4 pennen per
gang m et een diam et er van 3cm . De pennen zij n aan de buit enkant voorzien van deut els. S8/
HS en S1O/ HS liggen nog op de acht erst even en zij n daar m et t wee zware bout en ( ø 2- 3 cm ) op
vast gezet . Daarnaast zij n ze aan de overige gangen m et veel pennen ( ø 3 cm ) verbonden. I n de
kim zij n eveneens zware bout en ( acht kant ig en voorzien van een waaier; ø 2,5 cm ) gebruikt om de
kim weger, leggers of knieën en de huid m et elkaar t e verbinden. De leggers variëren in breedt e
van 25 t ot 33 cm ( gem iddeld 26 cm ) en in dikt e van 16 t ot 19 cm ( gem iddeld 17cm ) . Aan de
onderkant zij n de leggers voorzien van drie loggat en: t wee aan de zij kant en en één in het m idden.
De afm et ingen zij n gem iddeld 12 x 4 cm .
De oplangers st aan op de leggers en eindigen t egen de onderkant van het dek en het gangboord.
Ze zij n uit één lengt e vervaardigd. Voor de bevest iging zij n bout en Co 2- 3 cm ) en hout en pennen
(0

2- 3 cm ) . De zwaardere acht kant ige bout en zij n gebruikt in de kim en bij de andere dikkere

wegers. Ze vorm en de verbinding t ussen huid- inhout - weger en som s ook een dekbalkknie en zij n
dan vaak voorzien van een waaier( 0 3- 3,5 cm ) . De oplangers hebben een breedt e die ligt t ussen
14 en 28 cm ( gem iddeld 25 cm ) . De dikt e ligt t ussen 14 en 17cm en bedraagt gem iddeld 15 cm .
I n de m eest e gevallen best aan de knieën uit één st uk. Uit zonderingen zij n knieën S7A aan
st uurboord en bakboord en knie S11 aan bakboord, die zij n verlengd m et een oplanger. De knieën

12
13

De sponning voor deze balk m eet 14 bij 14 cm en is 5cm diep.
Afm et ingen: lengt e 72 cm , breedt e 9 cm , dikt e 7cm .
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- al dan niet voorzien van oplangers - zijn op zich staande constructiedelen, in die zin dat het
geen doorlopende spanten zijn van boord tot boord. Het liggende deel van de knieën, dat op het
vlak staat, heeft een lengte van 1,5 tot 2 m; het staande deel is 1 tot 1,5 m hoog. Knie S25AI BB
is de enige knie waarvan het loggat in het liggende deel zichtbaar is. Bij het doorprikken van de
loggaten bleek dat de overige knieën ook van loggaten zijn voorzien. De breedte van de knieën
varieert nogal: tussen 13 en 28 cm. De gemiddelde breedte ligt rond 22 cm. De dikte bedraagt
gemiddeld 15 cm en varieert tussen 10 en 17cm.
Voor de overgang van legger naar oplangerzijn geen (kruis)klampen gebruikt, zoals bij de
vergelijkbare scheepsdelen van het een recente scheepsvondst in het Hollands Diep 5 en bij een
collier van Engelse makelij 5. Beide laatstgenoemde schepen dateren eveneens uit de eerste helft
van de 19e eeuw. Wel zijn de knieën - net als bij beide laatst genoemde schepen - vaak door de
draad gezaagd, dat wil zeggen dat bij het uitzagen van de kromming van de knieën de natuurlijke
kromming van de stam te gering was en niet kon worden gevolgd. Dit wijst op een gebrek aan
voldoende krom gegroeid hout. Vaak komt het 'door de draad zagen' samen voor met het gebruik
van (kruis)klampen, die ook bij gebrek aan voldoende krom gegroeid hout worden gebruikt.
Opmerkelijk is dat deze combinatie niet voorkomt bij het schip uit de Dordtsche Kil.
6.5.2 Boegbanden, draaispanten en slapers ( bijlage 16)
I nhouten S1/ HS tot en met S6/ HS vormen de boegbanden, die over de achtersteven lopen.
Boegband Si ligt onder slaper E/ HS en tussen S4/ BB en S4 SB. Omdat dit inhout onder de slaper
ligt, is niet vast te stellen hoe het is bevestigd. Het vormt tevens de bovenrand van het luik in de
huid van het achterschip. Boegband S2/ HS ligt tegen boegband S1I HS en aan bakboord eindigt het
tegen het luik en aan stuurboord tegen draaispant S5/ SB. Tussen boegbanden S2/ HS en S3/ HS is
een vulstuk op de achtersteven bevestigd, langs de stuurboord rand van het luik. De klos dient om
de gangen te bevestigen, die tegen het luik eindigen. Boegbanden S3I HS tot en met S6/ HS liggen
eveneens tegen elkaar aan. Boegband S3I HS loopt aan bakboord van het luik tot tegen draaispant
S5 aan stuurboord. Boegband S4/ HS loopt onder het luik langs en ligt tussen de draaispanten S5/
BB en S5I SB. Aan bakboord loopt boegband S5/ HS ook tot tegen draaispant S5. Aan stuurboord
is om onduidelijke redenen een open ruimte tussen dit inhout en draaispant S5. Boegband S6/
HS loopt van S6/ BB tot S6/ SB. De boegbanden zijn op de achtersteven bevestigd met één of twee
bouten

(0

2cm; boutkop ø 3 cm). Op de huid zijn de boegbanden met voornamelijk houten pennen

(ø 2-3 cm) vastgezet en een enkele keer is een bout (ø 2 cm) gebruikt. Boegband S2/ HS is juist wel
merendeels met bouten

(0

2cm) bevestigd. De boegbanden zijn 18-28 cm breed en 10-18 cm dik.

De eerste twee draaispanten aan stuurboord (S2/ SB en S3/ SB) en bakboord (S2/ BB en S3/ BB)
staan op boegband S1/ HS en lopen door aan de bovenkant van het boord. Draaispanten S4/ BB
en S4/ SB staan op boegband S2/ HS en lopen ook door tot aan de bovenkant van het boord. De
volgende twee draaispanten aan stuurboord en bakboord (S5AI BB, S5A'SB, S6AI BB en S6AJSB)
staan op boegband S6/ HS; ze eindigen aan de bovenkant tegen het dek. Draaispant S6AJBB is
voorzien van een oplanger (S6B/ BB), die met een schuine las is bevestigd. De draaispanten zijn
18-28 cm breed en 12-17cm dik. Ze zijn op de huid bevestigd met houten pennen Co 2-2,5 cm) en
bouten

(0

2cm).

Op de inhouten uit het achterschip zijn sponningen, klampen, steunlatjes en moeten aanwezig van
de verschillende onderdelen van de binnenbetimmering.
6 .6 W egering
Onder de verzamelterm wegering vallen twee constructie-elementen met verschillende functies.
Het betreft ten eerste het zaathout, de kimweger en de balkwegers (voor deze laatste geldt dat
ze ook dienen als bevestigingspunt voor de dekbalken), die primair zijn bedoeld om het schip
stevigheid te geven in langsscheepse richting en ten tweede de buikdenning, die primair als
gesloten laadvloer dienst doet.

14
15

wnldus en van Holk 2008.
Adams et al., 1990.
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6 .6 .1 Za a t h ou t e n k im w e ge r s ( bij la ge 1 3 )
Het zaat hout vorm t de cent rale weger, die een st uk zwaarder is uit gevoerd dan de overige wegers:
de dikt e bedraagt drie keer die van de buikdenning. Het zaat hout best aat uit t wee delen die naast
elkaar liggen ( ZH1/ BB en ZH1/ SB) . Beide onderdelen van het zaat hout zij n gerepareerd aan de
naar buit en gericht e zij kant . I n beide gevallen gaat het om reparat ies m et lat t en van 9 cm breed
en 3,5 cm dik waarvoor een sleuf in de zij kant van het zaat hout is gekapt , die niet doorloopt t ot
aan de bovenkant . Beide lat t en lopen door over een groot deel van de lengt e van het zaat hout
en zij n m et spij kers vast gezet . Aan de bovenkant van ZH1/ BB is een klein lat j e als reparat ie
aangebracht .
Beide delen van het zaat hout zij n op alle leggers bevest igd m et zware ( 2,5 x 2,5 cm ) acht kant ige
bout en. Aan de bram en op de kop van de bout en is t e zien dat hard op de bout en m oest worden
geslagen om ze in het zaat hout en het daaronder liggende inhout en de kielplank t e drij ven.
Som m ige bout en zij n voorzien van een waaier. Het is duidelij k dat het zaat hout ext ra st evig is
bevest igd, om dat het een belangrij k onderdeel vorm t van het langsverband.
I n de kim m en van het schip is een ext ra zwaar uit gevoerde weger gem ont eerd: de kim weger. De
kim wegers zij n t rapezium vorm ig op doorsnede. De zij kant en zij n afgeschuind zodat ze pas t egen
de andere wegers aansluit en. I n het m idden zij n de wegers het dikst ( 11 cm aan st uurboord en 7,5
aan bakboord) , t erwij l ze naar de zij kant en zij n verj ongd t ot een dikt e van 5 cm , overeenkom st ig
aan de overige wegers. De kim wegers zij n m et nam e op de knieën ( zit t ers) m et acht kant ige
bout en ( diam et er 2- 2,5 cm ; diam et er waaier 3- 3,5 cm ) bevest igd. Daarnaast zij n vierkant e zware
spij kers ( 1,5 x 1,5 cm ) zonder kop gebruikt . Ook kom en sporadisch hout en pennen voor m et een
diam et er van 2,5- 3 cm . Verschillende com binat ies van soort en bevest igingen kom en per inhout
voor: alleen een bout of één t ot drie spij kers, bout m et pen of spij ker en pen m et spij ker. Behalve
de bevest iging op de zit t ers m et bout en is geen pat roon aanwezig in de wij ze van bevest igen.
De st uurboordweger is op verschillende plaat sen gerepareerd. Aan de bakboord zij kant is een lat
( 3 cm dik, 7cm breed en 130 cm lang) ingezet als reparat ie. Tevens zij n enkele gat en m et hout en
proppen gedicht . Tenslot t e zij n in de bovenkant nog vier reparat ies aangebracht . 6
Op de weger aan bakboord bevindt zich op som m ige plaat sen nog spint hout ; er zij n geen
reparat ies in aanget roffen. De weger loopt naar acht eren door t ot t egen spant 12. De onderst e
slaper aan bakboord ( slaperAI BB) ligt op de kim weger; de overlap bedraagt 20cm .
6 .6 .2 Ba lk w e ge r s ( bij la ge 1 4 e n 1 5 )
De balkwegers vorm en eveneens een belangrij k onderdeel van het langsverband. Ze best aan uit
drie wegers, aan st uurboord wegerM, N en 0 ( aan st uurboord is alleen de acht erst e weger WOl
nog aanwezig) en aan bakboord weger K, [ en M. Ze onderscheiden zich van de overige wegers
door hun grot ere dikt e ( 7- 8 cm ) t erwij l de eigenlij ke dekbalkweger, die de onderst euning vorm t
voor de dekbalken van het dek boven de roef, 12- 19 cm dik is. Ter hoogt e van het acht erdek zij n
de balkwegers aan bakboord en st uurboord voorzien van drie recht hoekige sponningen voor
de dekbalken. Van acht er naar voren m et ende sponningen aan bakboord respect ievelij k 17x 13
cm , en t wee keer 19 x 13 cm »' De afst and t ussen de sponningen bedraagt 32cm . Aan bakboord
loopt deze weger door naar voren en is daar voorzien van zweet luikj es en heeft dus daar niet de
funct ie van dekbalkweger. De dekbalkweger eindigt aan de acht erkant m et een schuine las t egen
spant S6B/ BB. Aan de voorkant eindigt de dekbalkweger onder dekblakknie 2. De hoek t ussen

16

17

Het gaat om de volgende reparat ies
- Boven S 15A en S 16 een t rapezium vorm ig plankj e m et afm et ingen 10cm breed, 30- 37cm lang en 3cm dik en
vast gezet m et t wee spij kers.
- Boven S 23A een niet com pleet recht hoekig lat j e m et afm et ingen 3,5cm breed, 12cm lang en 2,5 cm dik en
vast gezet m et één spij ker.
- Boven S21 recht hoekig lat j e m et afm et ingen 3 cm breed en 15- 17cm lang ( dikt e niet t e bepalen) en vast gezet
m et t wee spij kers.
- Boven S 18 recht hoekig lat j e m et afm et ingen 4,5 cm breed en 21- 23 cm lang ( dikt e niet t e bepalen) en vast gezet
niet t wee spij kers.
De baikweger aan st uurboord is beschadigd waardoor de m at en van de sponningen voor de dekbalken niet goed
gem et en konden worden.
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de zij kant en de onderkant van de dekbalkwegers is in het acht eronder, aan de binnenkant
afgeschuind over een breedt e van ongeveer 2 cm , zodat een m inder scherpe hoek ont st aat ,
verm oedelij k rekening houdend m et de m ogelij kheid dat m en hier zij n hoofd kon st ot en. Ter
plaat se van het gangboord zorgen de hangende dekbalkknieën voor het verband t ussen de zij den
en het gangboord.
De eigenlij ke balkwegers zij n m et bout en ( m et diam et er 2 cm ) en hout en pennen ( diam et er 2- 2,5
cm zonder wig of deut el) op de inhout en bevest igd. Som s is alleen een hout en pen of een bout
gebruikt per inhout ; som s een hout en pen en een bout .
Aan st uurboord kan de balkweger, zoals hierboven al is opgem erkt , worden vervolgd in een
weger die weliswaar dikker is dan de andere wegers, m aar niet de funct ie van dekbalkweger
heeft . Deze weger best aat uit drie kort e delen m et ruim t es daart ussen voor de zweet luikj es. WM2
is iet s ingekeept ( 0,5 cm ) t er plaat se van dekbalkknie 2 en loopt over een lengt e van 15 cm door
acht er deze knie t ot t egen de dekbalkweger ( WM1) . Richt ing voorschip neem t de breedt e van
deze weger afvan 27,5 t ot 18cm . De lengt e van de st ukj es balkweger is gering en ligt t ussen de
26,5 en 42 cm . Aan de uit einden zij n de balkj es voorzien van sponningen ( 2- 3 cm diep en 2- 3 cm
breed) waarde ( overigens niet aanget roffen) zweet luikj es 8 invallen.
I n de onderst e balkweger zit een sponning ( 3,5 cm breed en 3- 3,5 cm hoog) waarin de
onderliggende weger valt . De onderst e t wee balkwegers zij n vast gezet m et bout en ( diam et er
2- 3,5 cm ) , hout en pennen ( diam et er 2- 2,5 cm , som m ige m et wig) en ( zware) spij kers 1- 1,5 x 1- 1,5
cm . De bevest igingsm et hoden kom en in alle com binat ies voor, zonder een duidelij k pat roon.
I n de m iddelst e balkweger zij n aan de bovenkant sponningen19 gem aakt voor zweet luikj es. De
sponning voor het acht erst e zweet luikj e verspringt 0,5 cm t en opzicht e van de sponning in de
daar boven liggende weger. Op wegers Ken LI BB is een klos20 gespij kerd ( 47cm onder het
gangboord) , die aan de onderkant op niet s uit loopt . Tegen dekbalkknie 2 is op dezelfde hoogt e
een soort gelij ke klos bevest igd. Verm oedelij k dienden deze om een vloert j e t e onderst eunen van
de zom erroef. Op 32 cm onder het gangboord is een lat21 gespij kerd t ussen dekbalkknie 2 en 3.
Weger N/ SB is aan de acht erkant afgeschuind en in de zij kant is een ondiepe sponning gem aakt ,
m ogelij k in verband m et de bevest iging van de binnenbet im m ering.
6 .6 .3 Bu ik de n n in g ( bij la ge 1 3 )
De buikdenning vorm t de vlakke laadvloer t ussen het zaat hout en de kim wegers. Aan st uurboord
best aat de buikdenning uit zes wegers; aan bakboord uit vij f. Ze best aan uit één of m eerdere
planken die m et verschillende soort en lassen aan elkaar zij n verbonden. Het m eest kom t de
schuine haaklas voor, t erwij l som m ige planken m et de kopse kant koud t egen elkaar aan liggen,
een zogenaam de st uik. Daarnaast zij n één keer een halve schuine liplas en één recht e liplas
gebruikt . Over het algem een best aan de wegers uit m eerdere planken. Dat bet ekent dat kort e
planken zij n gebruikt , want de buikdenning is in het acht erschip over een lengt e van ongeveer
drie m et er bewaard gebleven. De m eest e wegers zij n m et t wee spij kers22 per inhout vast gezet in
een zigzagpat roon. Wegers EI SB en DIBB ( m et uit zondering van de acht erst e kort e st ukj es) zij n
niet op de inhout en vast gezet en waren dus uit neem baar.
Onder weger B/ SB zij n t engels aangebracht op alle leggers. Dit zij n plankj es van ongeveer 0.5- 0,8
cm dik die ervoor m oet en zorgen dat de weger vlak ligt , op dezelfde hoogt e als de overige wegers.
Onder weger D/ BB is alleen een t engel op leggerS2ü aangebracht .
WegerA/ BB vert oont nog enige int eressant e det ails. Aan de onderkant van de weger zij n
drie gat en geboord en gehakt , om dat de koppen van bout en die het verband vorm en t ussen
de inhout en en de huid in de weg zat en. Aan de acht erkant van deze weger is een sponning

18
19
20
21
22

De afm et ingen ( lengt e x breedt e x dikt e) van de zweet luikj es zij n van acht eren naarvoren respect ievelij k: 51 x 23- 28
x 2- 2,5 cm ; 49 x 20- 22 x 2cm en t al. 24 x 12- 19 x 2,5 cm .
van acht eren naar voren respect ievelij k m et afm et ingen ( lengt e x diept e x hoogt e) van 51 x 2 x 2cm en 49 x 2e 2
cm .
Afm et ingen ( ii x b x d) : 28 x 17 x 6.5 cm ) .
Afm et ingen ( lx b x d) : 12 x 5 x 2,5. Aan de onderkant is het lat j e afgeschuind overeen hoogt e van 1,5cm en een
diept e van 1 cm .
De spikerkop m eet 1,2 x 1.2 cm ; de schacht 0,7 x 0,7 cm .
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uit gehakt van 6 x 8 cm m et een diept e van 2 cm . Mogelij k was de inkeping bedoeld voor een
balkj e waar het schot t ussen het acht eronder en het ruim t egen st eunde.
Aan bakboord lopen wegers C, D en E door t ot t egen spant 12, de andere wegers st oppen 13 cm
daarvoor. Aan st uurboord zij n wegers D en E 15 cm kort er dan de overige wegers, die doorlopen
naar acht eren t ot t egen spant 13. Beide buit enst e wegers van de buikdenning zij n aan de
zij kant en die t egen de kim weger aan liggen afgeschuind, zodat die enigszins schuin oploopt en
een goed en aaneensluit end geheel vorm en.
6 .6 .4 D e sla pe r s ( bij la ge 1 6 )
Om de ronding van het acht erschip t e verst evigen zij n t egen de oplangers en de boegbanden
zowel aan bak- als st uurboord als de acht erzij de van het acht eronder slapers bevest igd. Slapers
in het acht erschip kom en bij dit t ype schip niet vaak voor.` Ze dienden om ext ra st evigheid t e
geven aan het voorschip. De t j alk heeft de slapers m ogelij k nodig gehad om dat de st evigheid als
gevolg van het luik was afgenom en. Ook bevinden zich langs beide boorden t wee slapers, waarbij
de onderst e zwaarder is uit gevoerd dan de bovenst e. De onderst e slaper aan st uurboord ligt circa
30 cm op de kim weger en heeft een lengt e van 268 cm bij een m axim ale breedt e van 36 cm en
een dikt e van 9 cm . Deze balk is door m iddel van zware gesm ede spij kers en hout en pennen
bevest igd aan de onderliggende inhout en. Aan de acht erzij de loopt de balk t egen de slaper aan
die zich t egen de acht erzij de van het acht eronder bevindt .
De bovenst e slaper aan st uurboord heeft een lengt e van 182cm bij 16 cm bij 15 cm . Deze balk is
aan de voorzij de bevest igd op een afst and van 54 cm van de onderst e slaper en loopt er aan de
acht erzij de t egenaan. Bij de bevest iging van deze balk is alleen gebruik gem aakt van gesm ede
spij kers.
Aan bakboord is de const ruct ie vergelij kbaar, de onderst e slaper m eet 260 cm bij 38 cm bij 11
cm . De bovenst e m eet 177cm bij 17 cm bij 9 cm . De balken kom en echt er niet aan de acht erzij de
sam en, ze lopen m in of m eer parallel. Aan de acht erzij de loopt de onderst e slaper schuin af en
eindigt t egen de dwars- slaper en een vert icale balk van de I uikconst ruct ie.
Op de slapers zij n sporen zicht baar van de binnenbet im m ering; klossen, inkepingen voor liggende
en st aande balken, m oet en en verfsporen. Aan de hand van deze sporen zal in hoofdst uk 8 in
worden gegaan op de indeling van het acht eronder.
6 .7 D e k
De const ruct ie van het dek om vat de knieën en de dekbalken, de dekplanken en het gangboord.
Op het acht erdek bevindt zich verder de sponning van het luik, een aant al kinpent reden en
verschillende m oet en. Deze zullen hieronder acht ereenvolgens t er sprake kom en.
6 .7 .1 Kn ie ë n e n de k ba lk e n ( bij la ge 1 4 e n 1 5 )
Bij de onderst euning van het gangboord is gebruik gem aakt van knieën die t egen de wegering
zij n bevest igd. Aan bakboord zij n vier knieën in verband aanget roffen, aan st uurboordzij de
t wee, waarvan er een zwaar is beschadigd. De beschrij ving van de dekbalken kan daarm ee het
best worden gedaan aan de hand van de sit uat ie aan bakboord. Het gaat hier om nat uurlij k
gegroeide knieën: de knievorm is gem aakt uit een boom m et een zij t ak. Ze zij n direct boven de
kim weger bevest igd door m iddel van zware ij zeren bout en die door de onderliggende wegering,
oplangers en huid zij n bevest igd. Per knie zij n t wee t ot drie van deze bout en gebruikt . Daarnaast
is gebruik gem aakt van hout en pennen; deze zij n voorzoverzicht baar niet verder ingeslagen
dan de wegering. De lengt e van de vier knieën aan bakboord varieert rond de 175 cm bij een
breedt e van 30 cm en een dikt e t ussen de 7cm ( onder) en 25 cm ( boven) . De afst and t ussen
de knieën is onregelm at ig: van voor naar acht er bedraagt de onderlinge afst and 63 cm , 83 cm
en 25 cm . De acht erst e t wee knieën st aan dicht op elkaar om dat hiert ussen de voorst e dekbalk
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Sopers 1974, 55.
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( het schild) was bevest igd. Deze is ext ra zwaar uit gevoerd om dat zich hierop de windas heeft
bevonden die gebruikt werd voor het bedienen van de spriet . De balk is als los scheepsonderdeel
aan boord gekom en en zal in hoofdst uk 7 worden beschreven. Op de t weede knie van acht eren
bevindt zich een klos van 10 bij 8 cm , die verm oedelij k t e m aken heeft m et de al eerder genoem de
zom erroefconst ruct ie.
De dekbalken waar het acht erdek op rust , liggen op een zware wegeringsbalk die zowel aan
bakboord als st uurboord aan de bovenkant van de inhout en is bevest igd. Er kan gesproken
worden van een baikweger, om dat deze in feit e de bovenst e wegeringsbalk is in het ruim die t ot
in het acht eronder doorloopt . Aan de bovenzij de van deze balk zij n uit sparingen gem aakt waar
de dekbalken in passen. Het bet reft in t ot aal vier balken m et een doorsnede van 17 bij 13 cm . De
balken hebben een licht e krom m ing, zodat het dek iet s bol st aat . De dekplanken zij n door m iddel
van hout en pennen aan de dekbalken bevest igd.
6 .7 .2 D e k e n ga n gboor d ( bij la ge 1 2 )
Van het gangboord is alleen het deel aan bakboord bewaard gebleven. Het best aat uit drie
delen, onderling verbonden door hout en m et een diam et er van 2 cm . De t ot ale breedt e van
het gangboord is 86,5 cm . Van buit en naar binnen bedragen de respect ievelij ke breedt es van
de sam enst ellende delen: 39,5, 11 en 36 cm . Aan de buit enkant bedraagt de dikt e 9 cm ; aan
de binnenkant 8cm . De buit enst e plank van het gangboord is m et bout en

(0

1,5 en 2,5 cm )

vast gezet op gang N. De buit enkant van de buit enst e plank van het gangboord vorm t dus t evens
onderdeel van de huid ( het gangboord is in ieder geval als plank zicht baar aan de buit enkant van
het schip) .
Tegen de binnenkant van het gangboord was de den bevest igd. De den zelf was niet m eer in sit u
aanwezig; wel de spij kers ( 0,7 x 0,7 cm ) en de hout en

(0

2,5 cm , onderlinge afst and 22- 36 cm )

waarm ee deze was vast gezet . De uit st ekende spij kers en bout en geven aan dat de den 7 cm dik
was. De den is als losse plank geborgen en zal in hoofdst uk 7 worden beschreven.
Van het dek zij n vij ft ien planken in hun oorspronkelij ke posit ie aanget roffen. De t wee
gangboordplanken die aan st uurboordzij de hebben
-

gezet en en die doorliepen t ot het acht erdek ont breken. I n
t egenst elling t ot de rest van de scheepsconst ruct ie is bij de
dekbalken gebruik gem aakt van grenenhout in plaat s van
eikenhout . Verm oedelij k is dit gedaan om dat grenenhout
licht er is, zodat de dekbalken m inder belast worden.24
I n het dek is een sponning voor een luik aangebracht .
De doorgang van het luik m eet 76 bij 76 cm . Verder is
aan de voorzij de van het dek een rond gat zicht baar dat
verm oedelij k de plaat s is geweest van een verplaat sbare
handpom p of een wat erslagpom p ( afbeelding 34) . Het gat
was om geven door een hout en ring van essenhout . De
pom p kon door het gat worden gest oken en kwam voor de
ingang vanuit het ruim naar het acht eronder, direct acht er
een recht hoekige uit sparing in het zaat hout op het vlak
t erecht . Op deze plaat s bevindt zich ook de eikenhout en
st op; het is een locat ie waar het diepst e punt van het vlak
alt ij d bereikbaar was, ook wanneer het schip geladen was.

LAij
Afb. 34

Een wat erslagpom p

zoals die verm oedelij k is gebruikt
bij de t j alk ( uit Frederiks 1980, 38) .

24
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Ook kan hier een econom isch aspect een rol Spelen: het grenenhout was goedkoper dan eik. Aangezien deze delen
van het schip aan slij t age onderhevig waren, koos m en m ogelij k m et het oog op vervanging voor een goedkopere
hout soort .
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Op het acht erdek bevindt zich een aant al grenenhout en kippent reden en m oet en van
kippent reden. De afm et ingen bedragen 30 bij 5 bij 3 cm en ze zij n elk door m iddel van vij f ij zeren
spij kers aan het dek bevest igd. De onderlinge afst and t ussen de parallel aan de dekplanken
geplaat st e kippent reden bedraagt 35 cm , de afst and t ussen de haaks geplaat st e 30 cm . Tenslot t e
bevindt zich vôör het luik een m oet van een rond obj ect . Er zij n geen bevest igingspunt en bij deze
m oet aanget roffen; het is dan ook onduidelij k wat hier heeft gest aan.
6 .8

D e poor t j e s ( bij la ge 1 9 )

Aan weerszij den van de acht erst even bevinden zich onder het berghout t wee fraai vorm gegeven
poort j es. Deze hebben een eikenhout en profiellij st , waarop rest ant en van bladgoud zij n
aanget roffen. De lij st is aan de huid vast gezet m et kleine gesm ede spij kers. De m axim ale
hoogt e bedraagt 22cm en de breedt e 15 cm . Deze poort j es zorgden voor wat verlicht ing in het
verder geheel afgeslot en acht eronder. Aan de binnenzij de bevinden zich glazen ruit j es in een
eikenhout en sponning die open en dicht geschoven kunnen worden m et een eikenhout en knopj e
op de sponning.

Afb. 35
6 .9

De poort j es naast de acht erst even ( fot o: H. Kraaij eveld) .
H e t luik a a n ba k boor d na a st de a cht e r st e ve n ( bij la ge 1 9 )

Aan bakboord naast de acht erst even bevindt zich een recht hoekig luik van 91 bij 70 cm . Op
het m om ent dat het acht erschip werd gelicht , was het luik afgeslot en. Een dag na de licht ing
is het open geklapt , waarbij de bovenst e plank van de sluit ing aan de ij zeren oogscharnieren
is blij ven hangen. De plank m eet 90 bij 37cm en heeft een dikt e van 6 cm . De plank is 3 cm
dikker gem aakt door aan de binnenzij de eikenhout en plankj es t e bevest igen m et kleine gesm ede
spij kers. De onderst e plank bleek los in het luik t e zit t en en viel acht er het wrak in het zand. Deze
plank heeft een dikt e van 10cm , waarvan ook hier aan de binnenzij de planken zij n bevest igd m et
een dikt e van 3 cm . De plank m eet 90 bij 33 cm .
De buit enst e zij den van de planken lopen iet s t aps t oe, zodat de planken wanneer ze in het luikgat
werden geduwd klem kwam en t e zit t en. Op deze wij ze zou de druk van het wat er de planken op
hun plaat s houden. Aan de binnenzij de bevindt zich op de plaat s waarde planken t egen elkaar
aan kom en op iedere plank een zware ij zeren ring. Verm oedelij k zij n ze door m iddel van t ouw,
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Afb. 36

Het gesloten luik op de dag na de lichting (foto: H. Kraaijeveld).

ketting of een spaak door deze ogen aan elkaar verbonden tijdens het varen. Opvallend is dat de
onderste plank verder nergens aan de sponning verbonden is; kennelijk voldeed deze constructie.
Zodra het schip beladen was, bevond het luik zich onder de waterspiegel en om deze reden
moest het goed afsluitbaar zijn. Voor het afdichten is vermoedelijk geen werk of breeuwsel
gebruikt, aangezien het luik dan niet meer open zou kunnen. Ervan uitgaande dat het luik
regelmatig open moest voor redenen die hieronder toegelicht zullen worden, moest de
afdichting grondig zijn, maar er niet toe leiden dat het luik klem kwam te zitten. Door voormalige
binnenschippers die het wrak hebben gezocht is gesuggereerd dat dit afdichten indertijd is
gedaan met turfmolm of met paardenmest.
De aanwezigheid van het luik op deze positie is een zeer opmerkelijk aspect van de constructie.
Dit toch wel enigszins fragiele luik maakte de robuust gebouwde platbodem, die gemaakt is voor
het vervoer van zware lading, kwetsbaar. Vanaf het begin van het documentatiewerkop het droge
zijn verschillende functies voor het luik de revue gepasseerd.
De meest genoemde is dat het luik gebruikt is voor larigwerpige lading zoals boomstammen,
rondhouten en planken. De opening van de laadruimte bij een tjalk met een lengte van 20 meter
bedraagt ongeveer 8 tot 10 meter bij 3,3 meter.25 I ndien het wenselijk was om lading te vervoeren
met een lengte van meer dan 10 meter, kon het luik worden gebruikt. Vanwege de zeeg van het
schip, bevond het luik zich onder de waterlijn. Op deze wijze kon langwerpige lading horizontaal
van achteren in het ruim worden geschoven. Een hoger geplaatst luik zou problemen opleveren,
omdat de lading dan schuin naar binnen zou moeten. Bovendien zou een hoger geplaatst luik niet
mogelijk zijn in de scheepsconstructie, gezien de hoogte van het achteronder.
Het probleem met deze interpretatie is dat deze manier van laden betekent dat de hele lading
door de woonruimte moest, waarin kwetsbare huisraad zoals sierkasten en een klok stond. Als
voor deze manier van laden gekozen zou worden, zou een opening in de boeg meer voor de hand
liggen. Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat het luik diende voor personen. Via het luik

25

De lengte van de opening van de laadruimte is een schatting op basis van de verschillende modellen en tekeningen
die zijn geraadpleegd. De aanwezigheid van een zomerroef zou de opening van het laadruim hebben verkleind tot
ca 8 meter. De breedte is gemeten bij LSH 30: het schild dat zich bevond op de overgang achterdek-laadruimte.
Hier kon de ruimte tussen de den aan bakboord en stuurboord worden opgemeten (zie ook hoofdstuk 7).
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kon m en direct in het acht eronder, de woonruim t e, kom en. Wellicht was het prakt ischer om via dit
luik naar buit en t e gaan dan via het gangboord wanneer het schip droog was gevallen. Mogelij k
was op het m om ent dat het schip geladen was de t oegang via het ruim afgeslot en.
Een vergelij kbaar luik is t eruggevonden bij het m odel van een haringbuis die gepubliceerd is
in Crone ( afbeelding 37) 26 Helaas wordt in de beschrij ving van het m odel niet verm eld waar
het luik voor heeft gediend. De overeenkom st wat bet reft de posit ie in het schip is t reffend. Een
andervoorbeeld van een hekt j alk m et een dergelij k luik is aanget roffen in het depot van het
scheepvaart m useum t e Am st erdam ( afbeelding 38) .

Afb. 37

Haringbuis m et een

vergelij kbaar luik naast de acht erst e ven
( uit : Crone 1926) .
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Afb. 38

Model van een hekt j alk uit 1732 uit

scheepvaart m useum Am st erdam ( invent arisnr
A. 0149 ( 026) ( fot o: scheepvaart m useum
Am st erdam ) .
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Het m odel heeft vele overeenkom st en m et de hier onderzocht e hekt j alk. Niet alleen kom t het luik
en de plaat s van het luik overeen, m aar ook de configurat ie van de huidplanken, de rom pvorm
en de t uigage. Het voornaam st e verschil zit in de t oepassing van een ext ra berghout t er hoogt e
van het opboeisel. Het derde voorbeeld bet reft een afbeelding van Adam Silo ( 1674- 1757) van
een sm ak, waar zich aan weerszij den van de acht erst even vergelij kbare laadluiken bevinden.27
Het vierde voorbeeld t enslot t e is een t ekening van een draai- over boord t j alk uit 1808 genaam d
Last drager'. De t j alk is gebouwd in Am st erdam naar een ont werp van P. Glavim ans2° ( 1755- 1820) ,
Const ruct eur Generaal van de Marine t e Rot t erdam .29
Geconcludeerd kan worden dat het hierom een regelm at ig voorkom end const ruct ie- elem ent
bij sm akken ( zeet j alken) en hekt j alken gaat . De hedendaagse kij k op een dergelij ke const ruct ie
en het ont breken van bronnenm at eriaal leidde ert oe dat de bet ekenis van het luik lange t ij d
onduidelij k was. Net zoals het in het huidige t ij dbest ek m oeilij k is voor t e st ellen dat een heel
schippersgezin in het acht eronder heeft gewoond, is het m oeilij k voor t e st ellen dat lange lading
door de woonkam er' m oest worden geleid. Voor het t ransport van lange lading vorm de het luik
in het acht erschip de enige m ogelij ke t oegang t ot het ruim . Een luik in het voorschip zou door de
beukende boeggolven open kunnen slaan. Een luik dat zich direct onder het berghout bevond
bood geen horizont ale t oegang t ot het ruim . De locat ie van het luik is daarm ee, ondanks een
aant al prakt ische bezwaren, het best t e verklaren vanuit een laad- funct ie. De subt iele wij ze
waarop de sponning is afgewerkt en het ont breken van beschadigingen suggereert dat het luik
niet diende voor boom st am m en.3° Lange lading, zoals planken, dunne st am m en en rondhout en,
vorm den de m eest waarschij nlij ke lading.
6 .1 0 Sch e e pscon st r u ct ie e n t u iga ge ( bij la ge 1 4 e n 1 7 )
Tot de t uigage worden alle scheepsonderdelen gerekend die gerelat eerd zij n aan het
voort bewegen en best uren van het vaart uig: het roer, de zwaarden, de verst aging, de bolders en
de bevest iging van de zeilen. Ook in deze paragraaf kom en alleen elem ent en voor van bakboord;
aan st uurboord zij n geen onderdelen van deze cat egorie aanget roffen.
Het roer van het schip is niet gevonden. Wel bevindt zich een oog m et een ring aan de onderzij de
van het berghout aan bakboord, waar de grondt alie van het roer aan bevest igd heeft gezet en. Het
roer in een hekconst ruct ie m ocht niet t e ver uit slaan om dat anders de helm st ok de const ruct ie
kapot kon drukken. Om deze reden werd de roeruit slag beperkt door het bevest igen van een
t ouw aan het roer dat weer aan een ring door het berghout was bevest igd. Alleen aan bakboord is
deze ring aanget roffen.
Verder is aan bakboord aan de binnenzij de van het opboeisel een kikker aanget roffen, waaraan
de roerophaler was bevest igd. De nagel die door de balk st eekt is verm oedelij k ook gebruikt voor
bevest iging van een t alie. Direct voor deze kikker bevindt zich een bolder. De bolder is t egen de
zwaar uit gevoerde binnenzij de van het opboeisel bevest igd. Aan de binnenzij de bevindt zich een
ring die m et een oog aan de bolder is verbonden. De bolder st eekt 35 cm boven het boord heen
en heeft een doorsnede van 25 bij 25 cm .
V66r de bolder bevindt zich aan de binnenzij de van het opboeisel een vierkant gat van 12 bij
12cm , waarin de hout en overloop heeft gezet en. Deze balk is sam en m et een blok op het
acht erdek aanget roffen en zal in het volgende hoofdst uk t er sprake kom en. Aan de buit enzij de
van het opboeisel bevinden zich t wee wandput t ingen. Beide zij n afgebroken, waarschij nlij k
bevonden zich hierzware ij zeren st aven die eindigden in een oog. Aan dit oog waren vioolblokken
bevest igd, waarm ee de st agen konden worden st rak gezet . De voorst e wandput t ing is door het
berghout bevest igd en bet reft het bevest igingspunt van een bakst ag t er onderst euning van de
m ast . De acht erst e is zowel door het berghout als door een blok in het opboeisel bevest igd en
vorm de daarm ee een aanzienlij k zwaardere const ruct ie. Deze diende voor de bevest iging van
de spriet t alie. Sam en m et de rest ant en van de windas die op het schild zij n aanget roffen ( zie

27
28
29
30

Menzel 1997, afb. 24.
P. Glavim ans is de vadervan C.J. Glavim ans, die de eerst e scheepsopgraving in Nederland verricht t e in 1822 t e
capelle ( Reinders 1985, 15) .
De t ekening bevindt zich in het Fries Scheepvaart m useum t e Sneek.
Bom ent ransport in deze periode vond over het algem een plaat s via speciaal t oegerust e bom envlot t en.
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volgende hoofdstuk] , vormt deze talie het bewijs dat de tjalk getuigd was met een sprietzeil.
Het spriettuig is vooral een 17 en 18eeeuws verschijnsel bij binnenschepen. Het is na het razeil
een van de oudste vormen van tuigage voor een zeilschip, waarvan de oorsprong vermoedelijk
in de Romeinse tijd ligt.3' Het vierhoekige zeil was aan de mast bevestigd door middel van
rakbanden. De onderkant van het zeil werd bevestigd aan het blok aan de overloop. Het
hoogste punt was aan de top van de spriet bevestigd. De spriet stond over het algemeen over
bakboord en werd in het midden opgehouden door de spriettalie die aan de mast was bevestigd
(afbeelding 39). De onderzijde van de spriet werd aan de mast vastgemaakt door middel van
een talreep aan de greelband die om de mast heen zat. Deze ijzeren band kon ruim om de
mast heen meebewegen. Aan de voorzijde van de greelband bevond zich een klos met drie
gaten waardoorheen de talreep werd bevestigd. Een tweede vaste band bevond zich onder de
greelband en deze moest voorkomen dat de greelband naar beneden zakte.
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Vanuit de top van de mast liep een talie naar de top van de spriet en ging daar via een
enkelschijfsblok terug naar de mast naar een enkelschijfs blok naar de knecht onder aan de
mast. Vanuit de nok van de spriet liepen twee talies naar bakboord en stuurboord. Aan het einde
van deze talies of gaarden bevond zich een vioolblok, waaraan een loper was bevestigd. De
onderzijde van dit halende deel zat met een ring op het boord vast. Deze ring was bevestigd aan
een bout die door een klamp aan de buitenzijde van de romp vast zat (een wandputting). De talies
dienden om de spriet niet te ver naar bakboord of stuurboord te laten uitzwaaien.
Een dergelijke bevestiging is bij de tjalk aan bakboord teruggevonden. Het lopende deel werd
bevestigd aan de bolder die boven de boordrand uitsteekt. Het gijen van de spriet was mogelijk
door de spriettalie aan te trekken. Hierdoor kwam de spriet tegen de mast aan te staan en kon het
schip zeil minderen. Ook was het mogelijk de spriet te bedienen vanaf de onderzijde, door middel
van de voetreep. Hiermee kon de spriet horizontaal worden geplaatst; dit wordt ook wel kaaien
genoemd. De voetreep was verbonden aan de onderzijde van de spriet en liep door een blok

31

Merizel 1985, 89.
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aan de voet van de mast richting het achterschip. Daar was de talie van de voetreep bevestigd
in een windas of een spil, die de schipper kon bedienen vanaf het achterdek. De beugels van de
windas zijn aangetroffen in het schild. Door de voetreep te bedienen kon de schipper de spriet
optoppen en aftoppen, zodat het achterlijk van het grootzeil slap dan wel strak kwam te staan
(afbeelding 40). Het bedienen van het achterlijk is van belang bij het trimmen van de zeilen; met
een ontspannen achterlijk is het vaartuig beter in staat met ruime wind en voor de wind te varen.

Afb. 40
Het vieren van de
voetreep (uit: Petrejus 1964, 34)

Een spriettuig had als nadeel dat het top-zwaar was en dat de spriet in het zeil stond wanneer
met het zeil over bakboord werd gevaren. Om deze reden is het ferrytuig ontwikkeld, waarbij
het zeil aan de bakboordzijde om de spriet heen kon worden gebracht. Zodat het zeil beter
benut werd. Later ontwikkelde men het gaffeltuig, een tuigage waarbij het hoogste hoekpunt
aan een gaffel bevestigd was die door middel van de klauwval en de pieke val langs de mast
omhoog werd gehesen. Ondanks het feit dat in de periode waarin de tjalk heeft gevaren het
gaffeltuig voorhanden was, dat betere zeileigenschappen had en ook praktischer was wat betreft
de bediening, heeft de schipper gekozen voor een spriettuig. Het praktische voordeel van een
spriettuig was dat de spriet zeer geschikt was als laad boom voor zware lading. Om deze reden
is de keuze voor de spriet bij dit schip een logische, omdat de zware lading op plaatsen gelost
moest worden waar geen takelmechanisme op de kade stond.

Afb. 41
Model van een hektjalk uit
1714 met spriettuig (scheepvaartmuseum
Amsterdam, inventarisnrA. 2781 (0V)
Foto: scheepvaartmuseum Amsterdam.
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los aangetroffen scheepsonderdelen

7

W.B. Waldus, K. van Campenhout en A. Griffioen

I nleiding

7.1

Gedurende het project is een groot aantal scheepsonderdelen als losse houtvondsten geborgen.
Deze onderdelen bestaan uit twee hoofdgroepen: de onderdelen van de binnenbetimmering van
het achteronder en de overige scheepsonderdelen. De eerste groep zal in het volgende hoofdstuk
worden besproken; de tweede groep zal hier nader worden uitgewerkt. Bij de selectie van de los
aangetroffen delen voor documentatie zijn alleen die scheepsonderdelen uitgekozen die horen
bij het achterschip. Niet alle losse scheepsonderdelen zullen om deze reden in deze rapportage
worden besproken. De nummering los scheepshout (LSH) verwijst naar bijlage 8. I n bijlage 5
staan de vondstlocaties van de LSH-nummers weergegeven.
De overloop ( LSH 10)

7.2

Op het achterdek is een rondhout aangetroffen met een doorsnede van 13-15 cm en een lengte
van 205 cm (afbeelding 42). Aan een uiteinde bevindt zich een rechthoekig blok dat bevestigd
is met vier gesmede spijkers, het andere uiteinde is afgebroken. De overloop is gemaakt
van eikenhout. Het intacte uiteinde past in een rechthoekige uitsparing in het opboeisel aan
bakboord, ter hoogte van de voorkant van het achterdek. Het betreft de overloop die tijdens de
opgraving is aangetroffen, samen met de ring en het blok van het grootzeil (vondstnummer72).

De Jonge Jacob. Hektjalk uit
de Dordtsche Kil
-

Detailtekening van LSH 10:
de overloop

-

Schaal 1: 25
Rand

flgeboken
A

2
- -

-

Knpshnnt

Spijkerlrnp

•

-

n

A

-

--

- - ---

Locane van de rechthoekige uit panng
wa en LSH 10 met het schuine uiteinde pont

1

H

Afb. 42
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Het schild met bevestigingspunten van de windas (LSH 30)

LSH 30 bestaat uit vijf verschillende delen: twee grote balken van ongeveer 330 cm lang en drie
vulstukken. De balk heeft gehangen tussen de dubbele knieën van de gangboorden ter hoogte
van de overgang van het ruim naar het achterschip. Aangezien de rand van het achterdek op
deze balk heeft gesteund en omdat de balk het tussenschot vormt tussen de den aan bakboord
en stuurboord, betreft het zowel een dekondersteunende dekbalk als het schild (afbeelding 43).
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Het schild met de ijzeren bovestigingspunten van de windas.

De twee grote balken zijn aan elkaar bevestigd door middel van vier ijzeren bouten. De onderste
balk is vlak en heeft afgebroken uiteinden. De tweede balk neemt ongeveer de helft van de
breedte van de onderste balk in. De uiteinden zijn schuin afgewerkt en tegen deze schuine zijden
heeft de den gestaan. Ter hoogte van de hoek die deze balk met de den heeft gevormd zijn de
moeten zichtbaar van knieën, waarmee de balk is bevestigd is aan de den. Alleen de den aan
bakboord is teruggevonden (LSH 31).
Tegen de zijkant van de bovenste balk zijn twee grote ijzeren strippen bevestigd door middel van
bouten. Deze metalen delen steken ongeveer 20 cm uit boven de balk. Uit de latten steekt tevens
een aantal bouten en spijkers. Tussen de twee ijzeren latten in is een ijzeren oog bevestigd in de
bovenzijde van de bovenste balk. Het betreft het bevestigingspunt voor een windas, waarmee de
spriet werd bediend. Een dergelijke constructie is teruggevonden bij het scheepsmodel van de
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Jaakop Hendrik uit 1807, dat zich bevindt in het m arit iem m useum Prins Hendrik t e Rot t erdam
( afbeelding 44) . Aan het onderst e zij aanzicht van de onderst e balk bevindt zich t ussen de t wee
ij zeren st rippen een m ogelij k m erkt eken van de let t er'C.

Afb. 44

Const ruct ie windas op schild bij

het scheepsm odellaakop Hendrik ( fot o:
m arit iem m useum Rot t erdam ) .

7 .4

D e de n ( LSH 3 1 )

LSH 31 best aat uit een enkele balk die aan een zij de grot endeels afgebroken is. Deze zat aan
bakboord t egen het gangboord aan. Het m eest com plet e uit einde was bevest igd aan een de
dekbalk ( LSH 30) die hierboven is beschreven. Het afgebroken uit einde was gericht naar het
voorschip. De balk was t egen de zij kant en van het gangboord bevest igd door m iddel van ij zeren
bout en, die zich op een onderlinge afst and van 27 t ot 30 cm bevinden ( afbeelding 45) . De
m erkelgat en op de bovenkant van de recht opst aande wand waren naar de binnenkant van het
gangboord gericht . Deze recht hoekige inkepingen bevinden zich op een afst and van 66 cm van
elkaar. Het voorst e m erkelgat heeft een diept e van 10 bij 3 cm en de acht erst e m eet 7 bij 4 cm .
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7 .5

Opboeisel va n de hek - const ruct ie ( ba k boord: LSH 1 0 0 en 1 1 7 st uurboord: LSH
1 1 6 , 1 1 9 , 1 2 0 en 1 2 2 )

LSH 100 past onder LSH 117 en sam en vorm en zij het opboeisel aan de st uurboordboordzij de
van de hekconst ruct ie. De planken hebben koud t egen elkaar aangezet en, waarbij de hekbalk
en de inhout en die t egen de hekbalk aanlopen gezorgd hebben voor de st evigheid van de
const ruct ie. Van deze inhout en is niet s t eruggevonden, de m oet en op de boeiselplanken geven
aan dat ze erwel hebben gezet en. De ruim t e t ussen de st even, de hekbalk en de boeiselpianken
is verm oedelij k aan de onderzij de open geweest .Voor de verbindingen zij n uit sluit end gesm ede
spij kers gebruikt . LSH 117 best aat uit een grot e plank uit eikenhout en een ruit vorm ig hout en
plankj e. De randen van LSH 117 zij n beschadigd; een van de t wee uit einden is t evens grot endeels
afgebroken ( afbeelding 46) .
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Opboeiselp/ anken van het hek aan st uurboord.

Aan de binnenkant van LSH 100 bevindt zich een m oet m et spij kers: het rest ant van de
verbinding m et de in het verlengde liggende opboeiselplank. Opm erkelij k aan deze st ukken
scheepshout is dat er een grot e gebogen inkeping schuin over de planken loopt . Deze inkeping
loopt van LSH 100 over in de inkeping van LSH 117. De gebogen lij n is naar de buit enkant van
het schip gericht en is het rest ant van een versiering die bij veel m odellen en afbeeldingen van
hekt j alken aanwezig is. De lij n geeft de grens aan t ussen t wee verschillende kleuren waarm ee het
opboeisel versierd was. Aan de ene kant van deze inkeping zij n sporen gevonden van wit t e verf.t
De andere zij de, de zij de m et het schuin lopende uit einde, was ongeverfd. Aan de geverfde zij de
bevindt zich het ruit vorm ige plankj e m et een gat ( diam et er van 6 cm ) . Deze ruit was bevest igd
aan de plank door m iddel van acht kleine spij kers. Het gat loopt niet recht door de plank, m aar

I n het hoofdst uk over de verfrest en ( hoofdst uk 13) zal naderworden ingegaan op de oorspronkelij ke kleuren van
het acht erschip.

66

121

De Jonge Jacob'

loopt schuin. Door het gat heeft verm oedelij k het t ouw van de roerophaler gelopen.
LSH 116 is een plank van het opboeisel van het hek aan bakboord. Ook op deze plank is de
kenm erkende gebogen groef t e zien. LSH 119 is een afgebroken plank, m aar deze kom t wat
bet reft dikt e en breedt e zoveel overeen dat het verm oedelij k ook onderdeel was van het opboeisel
aan bakboord. De schuine zij de van de plank sluit aan op LSH 116 en ook hier zij n wit t e verfrest en
aanget roffen.
LSH 120 en 122 waren onderdelen van het
opboeisel van het acht erschip aan st uurboord. Er
zij n opm erkelij k weinig spij kers of spij kergat en
aanwezig, waardoor het m oeilij k is om de
bevest igingspunt en t e bepalen. Aangezien de
gebogen groef ont breekt hebben de planken m eer
naarvoren in de const ruct ie gezet en. De zware
aant ast ing van het opboeisel aan st uurboord als
gevolg van de wrakvorm ende processen heeft
ert oe geleid dat de exact e posit ie van deze t wee
planken niet is vast t e st ellen. Alleen op basis
van vorm en ronding is vast t e st ellen dat ze aan
st uurboord hebben gezet en.
De boeiselplanken kwam en sam en in een punt
boven de helm st ok van het roer en vorm den zo een
driehoekig gat : het hennegat . Aan de binnenzij de
van de hekconst ruct ie bevond zich bij veel
hekt j alken een zogenaam d hakkeboord; een kleine
m et hout snij werk versierde acht erspiegel aan de
bovenkant van het acht erschip. Afbeelding 47
Acht erschip van een hekt j alk

geeft weer hoe een hekconst ruct ie m et daarboven

Afb. 47

een hakkebord eruit heeft gezien.

( uit : Menzel 1987) .

Een hek- const ruct ie boven de acht erst even. waarbij de helm st ok door een hennegat st eekt
kom t voor op verschillende afbeeldingen en m odellen uit de 171 en 181 eeuw. Een hek wordt ook
wel st at ie genoem d. Het is een opvallend scheepsbouwkundig elem ent dat vooral bij t j alken
werd t oegepast , m aar dat ook voorkom t bij andere scheepst ypen, zoals ot t ers en sm akken. Het
beurt schip, dat in hoofdst uk 5 is genoem d, is het vroegst e voorbeeld uit de scheepsarcheologie
van een acht erschip m et een hekconst ruct ie.
Bij som m ige schepen loopt het dek door t ot t egen de hekbalk, bij de m eest e is de ruim t e t ussen
hekbalk en boeisel open. Op de hekbalk, die over het algem een rood werd geverfd, kom t
veelvuldig het bouwj aar van het schip voor als hout gravure of op hout en borden. I n hoofdst uk 10
en 13 kom en de naam borden die in het ruim zij n aanget roffen t er sprake; deze zouden wat bet reft
vorm op de hekbalk kunnen passen aan weerszij den van de acht erst even. Bij een hekconst ruct ie
werden vaak t wee decorat ieve elem ent en t oegevoegd: een hakkebord en een zogenaam de
roerkop. I n som m ige gevallen kwam hier een gebogen vlaggenst ok bij .

Afb. 48

De hekconst ruct ie

van de Jaakop Hendrik ( fot o;
scheepvaart m useum Prins Hendrik
Rot t erdam ) .
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Er wordt bij t j alken een verschil gem aakt t ussen hekt j alken en draai- over- boord t j alken; een
acht erschip waarbij de helm st ok niet vast zat in een hennegat , m aar vrij kon lopen en zodoende
een grot e uit slag kon draaien. De hekt j alken zij n over het algem een de wat oudere klassieke
t ypen, de draai- over- boord t j alk kom t in de 19e eeuw op en vervangt geleidelij k de hekconst ruct ie.
Het is de vraag waarde hek- const ruct ie zij n oorsprong vindt . De opbouw van het acht erschip
vanuit de boeiselplanken kom t veelvuldig voor bij grot e zeegaande schepen en diende om een
grot ere ruim t e in het acht erschip t e creëren en om vanuit het verhoogde acht erschip het ruim
en de bem anning bet er t e kunnen overzien. Het verhogen van een acht erschip van een t j alk lij kt
echt er scheepsbouwkundig gezien niet zinvol. Loom eij er veronderst elt dat het hek een overblij fsel
is van de 16' en 17eeeuwse scheepsbouw, waarbij m en de boeiselplanken niet in een ronding
naar de acht erst even bouwde, m aar in een eenvoudig t e m aken, m inder grot e bocht , in de zeeg
van het schip in een punt boven de acht erst even t egen elkaar liet eindigen'.2 Het was m eer een
sierraad of een soort van st at ussym bool dan een verschij nsel m et een scheepsbouwkundige
funct ie. De hekt j alk was een algem een bekend scheepst ype en de opbouw boven het acht erschip
hoorde hier bij . Dit verklaart dan ook dat er vanaf het einde van de ige eeuw ij zeren hekt j alken
werden gebouwd. Het illust reert het conservat ism e in behoud van scheepsvorm van hout en naar
ij zeren scheepsbouw.3
7 .6

D e zom e r r oe f

Tij dens de eerst e duikinspect ie van j uli 2006 werd aan de oppervlakt e van de vindplaat s een
ij zeren voorwerp gevonden dat t oen werd geïnt erpret eerd als een m uuranker en waarvan
bet wij feld werd of het bij het scheepswrak hoorde. Het gaat om een soort open vierkant en
beugel m et een zij de van 13 cm een hoogt e van 5,5 cm en een dikt e van 1 cm . Aan een zij de is
in het m idden een plat t e st aaf gem ont eerd, m et aan het einde een langwerpig gat van 2 bij 6 cm .
Tij dens de opgraving zij n m eerdere ident ieke exem plaren gevonden, waarvan enkele bevest igd
waren aan een balk ( afbeelding 49) .4
Deze balken passen weer in de klossen die zich op en naast de knieën bevinden die het
gangboord onderst eunen. De balken hebben los in deze klossen gelegen op enige hoogt e in
het ruim . Aan het andere uit einde van de balken waren deze ij zeren const ruct ieonderdelen
bevest igd. Het is aannem elij k dat deze ij zeren obj ect en bevest igd waren aan een cent raal door
het ruim lopende balk. Deze balk is echt er niet gevonden. Wat wel is aanget roffen aan één van de
uit einden van de ij zeren beugels, is een ij zeren kram m et een hout en wigget j e erdoor.5 Dit wij st
erop dat het verm oedelij k een hangende const ruct ie bet reft , die dem ont abel was.
Verm oedelij k gaat het om vloerbalken van de zom erroef die direct voor het acht erdek
heeft gest aan. Een dergelij ke roef werd zoals de naam suggereert niet het hele j aar door
gebruikt , m aar diende als uit breiding van het woongedeelt e gedurende het vaarseizoen.
Aangezien deze const ruct ie in feit e een soort bouwpakket was, is t ij dens de opgraving niet s
ervan in verband aanget roffen. Bovendien zij n t ij dens het wrakvorm ingsproces delen ervan
weggespoeld. Desondanks is een aant al planken en balken gevonden die afwij ken van de
const ruct ieonderdelen van de binnenbet im m ering van het acht eronder. Het bet reft een aant al
zwart geverfde grenen planken waarop nauwelij ks andere verbindingselem ent en zij n aanget roffen
dan sponningen en m es en groefverbindingen ( afbeelding 50) .
De grenen planken hebben weinig gewicht en zij n zodoende zeer geschikt voor een licht e
uit neem bare const ruct ie zoals een zom erroef. Nadere det ails van deze roef zij n m oeilij k uit de
aanget roffen rest en af t e leiden. De m odellen zoals weergegeven in afbeelding 41 en 44 geven
een beeld van een zom erroef.

Loom eij er 1999, 37.
I Jzeren hekt j alken die nog in de vaart zij n bet reffen de Vier gebroeders ( 1890) en de L'arche de Nov ( 1892) .
Vondst num m ers 60, 73 en 99 m et respect ievelij ke I engt es van 54, 45 en 67cm .
VNR 60.
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LSH 109: Een ijzeren beugel bevestigd aan een balk: vermoedelijk een vloerbalk
Afh. 49
van de zomerroef
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Losse onderdelen van de zomerroef
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7 .7

D e bij boot ( va a r t uig 2 )

Tij dens de opgraving zij n verschillende onderdelen gevonden van de bij boot . I n t ot aal zij n
dert ien st ukken los hout aanget roffen, waaronder één legger, drie spant en, zeven huidgangen,
één oplanger en één bovenst e wegerplank. Met deze losse st ukken hout was het m ogelij k een
reconst ruct ie t e m aken van de rom pvorm ( afbeelding 51) .

A

A

Afb. 51

De bij boot

( vaart uig 29.
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