De Jonqe Jacob

Het vlak heeft best aan uit drie huidgangen, waarvan de m iddelst e geleidelij k oploopt naar in een
heve. De kim is scherp en st aat in een hoek van 120 graden op het vlak. Op de verbinding van
de vlakgang m et de kim gang zij n sporadisch st ukken breeuwsel m et sint els en rest ant en van
een sint ellat aanget roffen ( afbeelding 52) . De m et hode van afdicht en door m iddel van gesint eld
m osbreeuwsel kom t voornam elij k voor m ij m iddeleeuwse schepen.6 De vondst bij het 19e eeuwse
bij boot j e geeft aan dat in de kleine vaart uigen van de binnenvaart scheepsbouwt radit ies zij n
blij ven voort leven.
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Afb. 52 Een van de sint els
van de bij boot ( vaart uig 2) .

De eerst e huidgang is door m iddel van gesm ede ij zeren spij kers aan de buit enst e vlakgang
verbonden. De gebruikt e spij kers waren op een enkele ronde na alle vierkant van vorm , m et een
vierkant en kop en variëren in doorsnede van 0,5 t ot 1 cm .
De t weede en t evens laat st e huidgang best aat uit t wee door m iddel van een schuine las aan
elkaarverbonden planken. Deze zij n overnaads op de onderst e huidgang bevest igd door m iddel
van gesm ede spij kers. Bij deze verbinding zij n geen sint els gebruikt en is geen breeuwsel
t eruggevonden. De overnaadse verbinding is niet overal even breed, m aar varieert t ussen de 3 en
6 cm en is t e zien in de vorm van een m oet aan de binnenzij de van deze plank. Bij de las zij n drie
rij en kleine spij kers ( doorsnede van 0,5 cm .) gebruikt t er bevest iging. Van de st uurboord huid is
m aar één st uk van een gang t eruggevonden. Deze is echt er aan drie kant en afgebroken en het is
onduidelij k waar deze huidgang gesit ueerd was.
Aan de binnenkant van het vlak en de huidgangen is een aant al m oet en zicht baar: afdrukken
van leggers en knikspant en. Aan de hand van deze sporen is goed t e reconst rueren hoe
de verschillende huidpianken precies t egen elkaar aan hebben gezet en en t evens hoe de
knikspant en en de leggers gelopen hebben. Met behulp van de pengat en in de huidgangen en
in de spant en/ legger was het m ogelij k de originele posit ie in het vaart uig t e reconst rueren. De
gebruikt e pennen hebben gem iddeld een doorsnede van 2 cm . Twee pennen waren voorzien van
een recht hoekige deut el.
De spant en zij n knikspant en die door de draad van het hout heen zij n gezaagd. Ze hebben aan
één zij de een opst aand gedeelt e, waarbij in de knie aan t wee zij den een lat j e m et sm eedij zeren
spij kers is bevest igd om de knik t e verst evigen. De legger heeft aan de onderkant t wee V- vorm ige
loggat en. Naast spant en is ook één oplanger gevonden ( LSH 90) . Deze kan zowel op het uit einde
van de spant en als op de leggers gezet en hebben. Qua lengt e is duidelij k dat deze oplanger
ergens op gest aan m oet hebben, aangezien hij anders kort er is dan het opst aande gedeelt e van
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de spanten. Aan de binnenkant van de huidgangen is te zien dat spanten met een opstaand
gedeelte om en om naar stuur- en bakboord hebben gestaan.
Aan het uiteinde van het opstaande gedeelte van de spanten zit een inkeping waar een
rechthoekige balk in heeeft gerust. LSH 112 past hier bijna naadloos in. Het gaat hier om een
zogenaamde randgaarde. Daarnaast zitten op het opstaande gedeelte van de spanten twee
moeten die op wegeringsplanken duiden. De bovenste moet heeft bij beide spanten een lengte
van 22cm en de onderste een lengte van 18 cm.
Alle huidgangen behalve de bovenste twee, LSH 89 en 84, hebben reparaties aan de buitenzijde.
De reparaties zijn verricht op kleine holtes in het hout; hoogst waarschijnlijk ter plaatse van
knoesten of van kleine beschadigingen. De holtes zijn opgevuld met breeuwsel. Op LSH 86zatter
hoogte van de bovenste korte zijde een groot rond gat met een diameter van 3.5 cm.
Het vaartuig is niet compleet maar aan de hand van de reconstructie zijn de volgende afmetingen
vastgesteld. De grootst gemeten breedte van boord tot boord bedraagt aan de bovenkant 223
cm en de maximale breedte van het vlak bedraagt 156 cm. De maximaal gemeten lengte is de
lengte van LSH 86 en deze bedraagt 618 cm. De maximaal gemeten hoogte (holte) bedraagt 58
cm. Het vaartuig heeft een platte, mogelijk rechte stevenplaat gehad. De boeg van het vaartuig is
uitgevoerd met een heve. Op basis van de rompvorm behoort het vaartuig tot de kleine roeiboten
van de Zuid-Hollandse bouworde.7

vergelijk Schutten 2004: 279-284 en de foto van de roeiboot op p. 235.
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8

De binnenbetimmering van het achteronder
W.B. Waldus en K. van Campenhout

8.1

I nleiding

Tijdens de opgraving is slechts een klein gedeelte van de binnenbetimmering in situ aangetroffen
(bijlage 5). Het betreft het schot dat het achteronder scheidde van het ruim, een deel van de
dwarswand aan stuurboord en een vergelijkbaar deel aan bakboord. Losse planken zijn zoveel
mogelijk gelabeld en geadministreerd op de plek waar ze zijn aangetroffen. We moeten er
rekening mee houden dat een deel van de binnenbetimmering tijdens het wrakvormingsproces
verloren is gegaan.
Om tot een reconstructie van de leefruimte te komen is de volgende methodiek gehanteerd. I n
de eerste plaats zijn al de losse onderdelen van de binnenbetimmering in de loods gesorteerd en
ingedeeld op hoofdgroepen: onderdelen van deuren, lange planken ' 0,5 m), korte planken (<
0,5 m), balken, sierlijsten en vulstukken. Na het maken van deze indeling is met redelijk succes
gezocht naar passende stukken, wat ertoe heeft geleid dat alle deuren en geverfde delen in ieder
geval gereconstrueerd konden worden. Vervolgens is gekeken naar sporen in het achteronder:
moeten van wanden, verbindingen en geverfde delen om te bepalen waar de schotten en het
vloerniveau hebben gezeten. Zijdelings is gebruik gemaakt van gepubliceerde plattegronden en
foto's van woonruimtes in tjalken.
Bij de beschrijving van de onderdelen wordt verwezen naar Los ScheepsHout (LSH) nummers,
RoefSchot (RS) nummers en Vondst (VNR) nummers. Het roefschot staat gelijk aan het schot
tussen het achteronder en het ruim. Daarnaast is een aantal planken die separaat waren
gedocumenteerd samengevoegd tijdens de reconstructie. Deze zogenaamde composities zijn
genummerd van 1 tlm 10. In dit hoofdstuk zullen ze alle ter sprake komen.
8.2 Hoofdindeling
De oppervlakte van het achteronder bedraagt circa 9,5 m2. De ruimte is 160 cm hoog ter hoogte
van het schot. I n deze ruimte is plaats geweest voor twee bedsteden, twee vaste sierkasten met
servies, minstens twee gesloten vaste kasten, een klaptafel, minstens één stoel, een toilet en een
ladder om vanaf het dek in het achteronder te komen. Daar komt bij dat het vloerniveau van het
achteronder circa 40cm hoger lag dan de buikdenning van het ruim en dat de ruimte onder de
vloer vermoedelijk is gebruikt voor opslag. De inhoud van het achteronder bedraagt ca. 15,2 m3 .
De hoofdindeling van het achteronder is gereconstrueerd op basis van de in sit u gevonden
wanden en de moeten die aan de onderkant van het dek zijn aangetroffen. Wand 1 en 2 (zie
afbeelding 53) vormen de grens tussen het centrale woongedeelte en de bedsteden. De
afmetingen van het woongedeelte bedragen 251 cm in de breedte en 215 cm in de diepte. Het
vloerniveau heeft gelegen ter hoogte van de onderzijde van de deur in het schot. De hoogte van
de deur bedraagt 134 cm. De inhoud van de centrale ruimte waarin de klaptafel en de stoelen
hebben gestaan kan daarmee worden vastgesteld op 7,2 m3.
8.3

Beschrijving van de schotten en de vloer

Het schot tussen het ruim en het achteronder bestaat uit vijftien planken (afbeelding 54). Voor het
schot is grenenhout gebruikt, de vier planken van de deur (RS 8, 10, 11 en 12) zijn gemaakt van
eikenhout. Deze planken waren aan elkaarverbonden door middel van een profiellijst met een
breedte van 12cm, die de rand van de deur aan de buiten- en de binnenzijde heeft omgeven. De
planken zijn aan elkaarverbonden door middel van mes en groefverbindingen. Het schot heeft
gestaan op de buikdenning, aan bakboord is een moet van het schot aangetroffen.
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Hoofdindeling achteronder

Aan de bovenzijde waren de planken tegen de voorste dekbalk bevestigd door middel van
gesmede spijkers. De planken volgen aan de bovenzijde de ronding van de dekbalken van het
achterschip.
Bij plank RS 7 heeft zich vermoedelijk een verticale steunbalk bevonden, waarin de scharnieren
van de deur hebben gezeten. De deur opende naarbuiten en klapte open richting stuurboord.
De steunbalk van de deur aan bakboordzijde, waarvermoedelijk het slot in heeft gezeten is niet
teruggevonden of herkend tussen de losse planken. Van deze balk is wel een moet aangetroffen
direct naast het zaathout. In de opening voor de deur bevindt zich aan bakboord het ronde gat
van de buis van de in hoofdstuk 6 besproken pomp.
De planken van het achterschot hebben alle sporen van donkere verf. Op plank RS 1 heeft
zich een klos bevonden die vergelijkbaar is met de eerder beschreven klossen van de
zomerroefconstructie. Verder bevindt zich aan de bovenzijde van RS 7 een circa 20 cm lang stuk
schroefdraad met een bout. De functie hiervan is onduidelijk.
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Het roefschot

De vloervan het acht eronder best ond uit grenen planken die uit neem baarwaren. I n t ot aal zij n
zes vloerplanken gevonden. I n het uit einde van deze planken zij n Rom einse cij fers gekerfd, om
de onderlinge posit ie van de planken t e m arkeren ( zie afbeelding 55) .Tussen de Rom einse cij fers
in is bij elke plank een st reep van circa 2,5 cm gekerfd. Dit geeft de plaat s aan waarde planken
t egen elkaar aan hebben gelegen. De vloerplanken hebben één st reep, daarnaast zij n grenen
planken m et Rom einse cij fers aanget roffen m et t wee st repen. Mogelij k bet reft het hier planken
die zich in de bedst eden hebben bevonden. De vloer was uit neem baar, zodat ook de ruim t e
onder de vloer benut kon worden. Verm oedelij k hebben de bij het acht erschip aanget roffen
reserveonderdelen zich hier bevonden.
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8 .4

Com posit ie 1: deur sierkast . Aan weerszij den van de ingang t ot het acht eronder hebben
sierkast en gest aan. De m oet en van de ronde deuren zij n duidelij k aan de onderzij de van het
dek t e zien. Com posit ie 1 bet reft één van deze kast deuren en best aat uit vij f delen: t wee lange
deurlij st en, t wee gebogen deurlij st en en een deurt j e m et t wee int act e glazen raam pj es.

I nzet raam VNR. 208 m et t wee
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Com posit ie 1: deur van sierkast

Voor de deur is uit sluit end eikenhout gebruikt . De hoogt e bedraagt 135 cm . De vorm van de
bovenzij de gaat net als het roefschot m ee m et de ronding van de dekbalken. De zij de m et de
langst e deurlij st heeft zich dan ook direct naast de deur bevonden en om deze reden bet reft het
de sierkast aan bakboord.
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De deur heeft een bolle vorm en is in kwadrant en verdeeld door m iddel van raam kozij nen.
Twee raam pj es zij n kapot , t wee bevinden zich nog op hun oorspronkelij ke plaat s. Ze worden
op hun plaat s gehouden m et st opverf. De deur had een deurknop ( ont breekt ) en een slot .
Door m iddel van t wee scharnieren van m essing hing de deur in de linkerdeurst ij l. Deze st ij l
heeft een pokhout en deurknop, m et daaronder de sleut el die nog in het sleut elgat st eekt . De
recht erdeurst ij l heeft dezelfde vorm , m aar dan in spiegelbeeld. Deze heeft t wee scharnieren,
waarm ee de deur in zij n geheel geopend kon worden.
De naar t wee kant en openende deur is een opvallende const ruct ie en kan m ogelij k als volgt
verklaard worden. Acht er de binnendeur m et de raam j es bevond zich het luxe serviesgoed en
acht er de onderkant van de deur het overige, gewone vaat werk. De planken waar het servies in
heeft gest aan, zij n eveneens gevonden en hieruit blij kt dat het gaat om een t heeservies. Deze
planken zullen lat er in het hoofdst uk worden besproken. Verder is het opvallend dat de kast op
t wee m anieren op slot kon. Het gebruik van sleut elslot en in m eubels m oet waarschij nlij k in deze
cont ext eerder worden gezien als een prakt ische en sierlij ke oplossing dan als een noodzakelij ke
in het kader van beveiliging van het bezit .
Com posit ie 2 best aat uit drie st ukken eikenhout : t wee planken die de deur vorm en en een
deurlij st m et een scharnier. De planken zij n door m iddel van een m es en groefverbinding m et
elkaar verbonden. De lij st is door m iddel van kleine spij kert j es bevest igd. Op deze m anierwordt
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een bij na volledig deurt j e gevorm d van 75 bij 40 cm . Het deurt j e heeft een slot waarbij een
afgebroken sleut el zich nog in het sleut elgat bevindt . Verder zij n t wee m essing scharnieren
aanget roffen.
Com posit ie 3 best aat uit t wee planken m et een hoogt e van 75 cm . Aangezien niet de hele
deur gereconst rueerd kon worden om dat een st uk ont breekt , is de breedt e niet vast t e st ellen.
Verm oedelij k hoort dit deurt j e bij com posit ie 2. Op de onderzij de van een van de planken bevindt
zich een schuifschot waarm ee de deur vast gezet kan worden. Verm oedelij k heeft deze deur
sam en m et een com posit ie 2 t er hoogt e van het luik gezet en. Het vorm de op deze m anier een
soort van t oegang vanuit de leefruim t e naar de schacht van het luik.
Com posit ie 4 best aat uit 3 onderdelen: een zij paneel ( onderdeel van wand 2) ; een eerst e deur
en een t weede deur ( afbeelding 58) . Het zij paneel om vat een grot e plank, een grot e sierlij st
m et scharnier en t wee afgebroken st ukken sierlij st . De eerst e deur om vat t wee planken en vij f
sierlij st en. De t weede deur om vat t wee planken, een com plet e sierlij st en t wee afgebroken
sierlij st en.
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Com posit ie 4: deur naar bedst ede aan bakboord.

Het zij paneel heeft aan de ene zij de de t wee afgebroken sierlij st en en aan de andere zij de de
com plet e sierlij st m et m essing scharnier. Aan deze sierlij st bevindt zich nog een uit sparing voor
een t weede scharnier. Zowel aan de bovenkant als onderkant van de grot e plank bevinden zich
m oet en van ont brekende sierlij st en.
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Het zij paneel was via scharnieren verbonden m et de linkerheift van de t oegang t ot de bedst ede.
Het bet reft een com plet e deur die is opgebouwd uit t wee planken die in elkaar passen door
m iddel van een m es en groefverbinding en vij f sierlij st en. Vier sierlij st en volgen de rand van
de deur, m et onderaan een gebogen sierlij st . Op één van de sierlij st en van de zij den zit een
pokhout en deurknop. Op deze sierlij st bevond zich een t weede, circa 2 cm dunne sierlij st .
De deurknop act iveerde een slot dat past e in de uit sparing van de volgende deur. Deze deur is
m indervolledig bewaard. Deze best aat uit t wee planken die in elkaar passen en heeft eveneens
m oet en van sierlij st en. Een aant al van deze sierlij st en heeft m en kunnen t erugplaat sen.
Com posit ie 4 m aakt onderdeel uit van wand 2 die zich aan bakboord zij de bevond in de roef
van het acht erschip. Het bet reft de openslaande deur naar de best ede t oe. De deuren konden
geslot en worden door m iddel van een slot en t wee schuifslot en.
Com posit ie 5 best aat uit t wee eikenhout en planken die sam en onderdeel vorm den van een kast .
De afm et ingen zij n 85 bij 25 en 85 bij 21 cm . LSH 35 heeft in het bovenaanzicht een gebogen
sierlij st . Daaronder bevindt zich op de rand een recht hoekige uit sparing, die afkom st ig is van
een slot . Het onderaanzicht van LSH 35 t oont t evens t wee grot e m oet en en een sleut elgat . De
planken vorm en onderdeel van een kast deur die eveneens m et een slot kon worden afgeslot en.
Verm oedelij k heeft de deur zich bevonden in de acht erwand van het acht eronder.
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Compositie 6 meet 85 bij 45 cm en is een nagenoeg complete kastdeur met een slot. Omdat het
slot aanwezig is, zal het niet de tegenhanger zijn geweest van compositie 5. Voor deze deur geldt
net als de vorige dat hij zich vermoedelijk in de achterwand van de woonruimte heeft bevonden.
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Com posit ie 6: deur m et sierlj st en.

Compositie 7 meet 40 bij 85 cm en betreft een deur met aan de buitenzijde een ijzeren ringetje
om hem te openen. De deur heeft zich bevonden in wand 1 (stuurboord) en sloot een ruimte af
die zich naast de bedstede bevond.

Afb. 61

Com posit ie 7: deur m et sierlj st en.

Compositie 8 en 9 bestaan uit de twee deuren van de bedstede aan stuurboord. De deuren zijn
vergelijkbaar met die van de tegenoverliggeride wand. Op een van de sierlijsten zit een pokhouten
deurknop met een slot. De profiellijst van het slot vertoont eveneens een dunne moet, die erop
wijst dat hier nog een dun sierlatje zat met een breedte van 2 cm. Aan de andere rand bevinden
zich twee uitsparingen voor scharnieren.
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Afb. 62

Com posit ie 8 en 9: De deuren van de bedst ede in wand 1.

Com posit ie 10 is gereconst rueerd aan de hand van negen losse st ukken. Het is het spiegelbeeld
van com posit ie 1, m aar m inder volledig. Het idee en de opzet zij n echt er het zelfde. Een kast deurt j e
m et glasram en zat ingewerkt in een grot ere deur. De deuren konden afzonderlij k van elkaar
worden geopend. Het verschil m et com posit ie 1 is echt er dat zich in de buit enst e deur geen slot
bevindt .
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bakboord.
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8 .5

D e pla n k e n in de sie r k a st e n

Com posit ie 1 en 10 zij n reconst ruct ies van de buit enkant van de servieskast en. Daarnaast zij n
er ook losse st ukken aanget roffen van de binnenkant van deze m eubelen. Het bet reft planken,
zij wanden en sierlij ke st eunen van de planken. De planken hebben alle een vorm die past in de
ronding van de deuren. De acht erzij de is eveneens rond, t erwij l de kast t egen een vlakke wand
heeft gest aan. De planken hebben uit sparingen waarin het servies heeft gest aan; op deze wij ze
st onden de t heekopj es vast en konden niet verschuiven onder invloed van de bewegingen van
het schip. I n onderst aande t abel st aan de basisgegevens van de planken weergegeven.
Tabel 3

De afm et ingen en de verm oedelij ke inhoud van de planken van de t wee sierkast en.

VNR

Lengt e / breedt e

212

44

bij 10 cm

5 koppen Co 5 cm ) , 3 schot els?

213

49

bij 13 cm

5 koppen Co 5 cm ) , 3 schot els

215a

44

bij

5 koppen ( ø 5 cm ) , 2 borrelglazen

215b

44

bij 13 cm

4

borrelglazen,

1 kop

Co 5 cm ) , 2 schotels, 1 onduidelij k

bij 13cm

4 borrelglazen,

1 kop

( ø 5 cm ) , 2 schot els, 1 onduidelij k

215c

44

14

cm

Servies

216a

49

bij 13 cm

3 koppen ( ø 5 cm ) , 3 schot els

216h

49

bij 13 cm

2 kom m en Co 8 cm ) ,

bij 15 cm

2 schotels, 2 koppen Co 5 cm ) , 1 grote kom t schaal?

216c

49

1 kom

m et oren

(0

8 cm )

Uit bovenst aande t abel blij kt dat de planken in t wee verschillende lengt es voorkom en: 44 en 49
cm . De t wee sierkast en zij n exact even groot , dus er kan geen t weedeling in de planken worden
gem aakt over t wee kast en op basis van de breedt e. Verm oedelij k hadden de kast en bovenin wat
sm allere planken dan onderin. Het binnenraam m eet bovenin 46 cm en onderin 48 cm .
De planken st onden acht er het glas van de binnendeur op een onderlinge afst and van 14 t ot 17
cm . Daarnaast is bij t wee planken gebruik gem aakt van eikenhout en st eunen waarin een sierlij k
profiel is aangebracht ( VNR 212) . Op de m eest e planken zij n op het vooraanzicht rest ant en van
bladgoud aanget roffen ( afbeelding 64) .

Afb. 64

Rest ant en

van bladgoud bij een
van de planken uit de
sierkast en.

Aan de hand van de gat en in de planken kan het oorspronkelij k aanwezige servies worden
gereconst rueerd. I n het volgende hoofdst uk kom t naarvoren dat ervan het servies weinig
bewaard is gebleven. I n ieder geval hebben zich t wint ig koppen, m inim aal t waalf schot els en t ien
borrelglazen aan boord bevonden. De laat st e hebben onderst eboven gehangen in de gat en die

1

Afstanden gemeten op de zijpianken van de kasten: VNR 209 en 210.
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aan de voorkant open zij n. Minderzekerheid is er over de aanwezigheid van een t hee/ koffiepot ,
een suikerpot en een m elkkannet j e. Het lij kt echt er gezien de aanwezigheid van de kopj es en de
schot elt j es een logische int erpret at ie van de gat en bij VNR 216c.
Re con st r u ct ie va n h e t a ch t e r on de r

8 .6

I n deze paragraaf worden de hierboven beschreven onderdelen van het acht eronder aangevuld
m et de overige gegevens die t ij dens de docum ent at iefase zij n verzam eld. Het acht eronder was
op drie m anieren t e bereiken: via de deur in het ruim , via het luik naast de acht erst even en via
het luik in het acht erdek. De t rap waarm ee m en vanaf het dek in het acht eronder kon kom en is in
sit u aanget roffen ( afbeelding 65) . Hij heeft een lengt e van 149 cm en best aat uit zes t reden van
46 bij 13 cm op een onderlinge afst and van 18 cm . De t reden zij n voorzien van een loper: in het
m idden van de t reden bevindt zich een zone m et rode verf. De onderkant van de t rap is vlak en
de bovenkant loopt uit in een V, zodat hij kon blij ven st aan t egen de sponning van het luik.

VNR. 212
-

Doorsnede E- F Doorsnede A- B Doorsnede C- D

1

A, B
EI

0

F

111C

---

o

0,5m

VNR. 215b
Doorsnede A- B
1

A

B

Merkt eken I I
2

3

4

'De Jonge Jacob. Hekt j alk uit de Dordt sche Kil
Det ailt ekeningen van VNR. 212 en 215b: onderdelen van de servieskast
Schaal 1: 15
Afb. 65

De t rap

in het acht eronder
( LSH 76) .

Legenda
Kophr nt

Rand
Moet af fdr uk

Spij kerkop/ opij kerpoot l opij kerget

E.
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Addg v er , de dw er door n edee

De bu1neibeuïr uer ieg van hel acht er onder

De t rap kwam uit op een bank die zich circa 80 cm boven het vloerniveau, direct boven het
luik naast de acht erst even bevond. De breedt e van de bank is niet t e reconst rueren, alleen de
m oet en en de st eunbalken van deze bank zij n aanget roffen op de boegband die zich m idscheeps
boven het luik bevindt . Een dergelij ke bank wordt eveneens bij de int erieurs van andere t j alken
aanget roffen.'
Onder deze bank bevond zich de acht erwand van het acht eronder m et daarin m inst ens drie
deuren. De dubbele operislaande deur aan bakboord gaf t oegang t ot het luik. Naast deze
deuren, vanaf het m idden van het acht eronder t ot aan de st uurboordwand ( wand 1) , bevond zich
kast ruim t e m et een ( dubbele?) deur. Ook in de acht erhoek van st uurboordzij de zij n aanwij zingen
aanget roffen voor een afgeslot en kast ruim t e. De ruim t e t ussen deze kast en de t oegang t ot de
bedst ede is opgevuld m et panelen voorzien van sierlij st en. De acht erhoek aan de bakboordzij de
wordt ingenom en door het t oilet : een loden koker m et een m axim ale doorsnede van 25 cm ,
voorzien van een hout en bevest iging aan de inhout en. De t oilet ruim t e kon worden afgeslot en
door m iddel van een ronde deur in de hoek, waarvan de afdrukken zij n aanget roffen op de
onderzij de van het acht erdek. De deur zelf kon niet gereconst rueerd worden.

Afb. 66

Het t oilet .

De bedst ede aan st uurboord is kleiner dan die aan bakboord. St uurboord m eet 75 bij ca 121
cm en bakboord m eet 75 bij 200 cm . Aannem elij k is dat bij de schippersfam ilie die aan boord
heeft gewoond het echt paar aan bakboordzij de en de kinderen aan st uurboordzij de hebben
geslapen. De wand van de bedst ede heeft t ot aan het schot t ussen het ruim en het acht eronder
doorgelopen en best ond uit wandplanken m et profiellij st en die aan elkaar verbonden waren m et
m es en groefverbindingen. De voorst e wand van de ruim t e ( het schot ) best ond uit een cent rale
deur m et aan weerszij de een sierkast .
Het licht kwam binnen in deze ruim t e via t wee poort j es aan weerszij den van de acht erst even.
Verder m oet het een donkere ruim t e zij n geweest waar m en nauwelij ks kon st aan. Om het
oorspronkelij ke uit erlij k van het acht eronder t e reconst rueren is ook onderzoek gedaan naar de
verfrest en in hoofdst uk 13. De act ivit eit en die hier plaat svonden kunnen worden afgeleid uit de
losse vondst en die in de volgende hoofdst ukken worden besproken.

Loom eij er 1999, 157.
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An a ly se v a n h e t a a r de w e r k
A. Griffioen, S. Ost kam p en D.H. Duco

9 .1

I nle iding

Voor m at eriaalspecialist en is de best udering van de vondst en uit een scheepswrak m eest al een
bij zonder proj ect . Tij dens een scheepsram p had m en doorgaans geen t ij d om eigendom m en t e
redden. Wanneer een schip m et zij n volledige invent aris vergaat , ont st aat een m om ent opnam e
van het leven aan boord. Een scheepswrak vorm t hierdoor een goed voorbeeld van een
zogenaam d geslot en vondst com plex'. Toch is het hiervaakde schij n die bedriegt . Het
belangrij kst e probleem is dat art efact en onder wat er, in t egenst elling t ot die van vindplaat sen
op het land, t am elij k m obiel' kunnen zij n. Door st erke st rom ingen kunnen voorwerpen zich
binnen een scheepswrak verplaat sen. Hierdoor is de uit eindelij ke vindplaat s niet vanzelfsprekend
de oorspronkelij ke plaat s waar het desbet reffende voorwerp ooit werd gebruikt . Ook kan een
sit e vervuild raken m et art efact en die door het wat er van elders zij n aangevoerd. Zo zij n er bij
het bloot leggen van dit schip bij voorbeeld scherven van zogenaam d Pingsdorf en blauwgrij s
aardewerk gevonden ( vnr. 14) , die uit de Middeleeuwen dat eren en dus veel ouder zij n dan het
onderzocht e scheepswrak. Ook zij n er enkele vondst en die j ongerzij n.
9 .2

Uit ga ngspunt e n va n he t onde r zoe k e n he t D e ve nt e r - syst e e m

Op grond van dendrochronologisch onderzoek wet en we dat dit schip om st reeks 1840 m oet zij n
gebouwd en het archiefonderzoek heeft uit gewezen dat de t j alk op 23 j uli 1858 is vergaan. De
dat ering van de vondst en die t ot de scheepsinvent aris behoren, is zodoende scherp begrensd.
Bij de bespreking van de scheepsinvent aris, worden de m iddeleeuwse vondst en dan ook buit en
beschouwing gelat en. Ook voor het 19eeeuwse m at eriaal geldt echt er zoals gezegd, dat niet m et
honderd procent zekerheid kan worden gezegd dat het t ot de oorspronkelij ke invent aris van het
schip heeft behoord. Om dat we t och iet s willen kunnen zeggen over het scheepsinvent aris, zullen
we m oet en zoeken naar m et hoden om art efact en aan het schip t e kunnen koppelen.
Als eerst e kunnen we kij ken naar de vindplaat s van de scherven: naast , op, of in het wrak.
Daarnaast vert onen som m ige scherven sporen van verwering. Deze kunnen dan duiden op het
langdurig rollen en schuren over de bodem van de rivier. Tevens kunnen we veronderst ellen dat
hoe com plet er een voorwerp is, hoe grot er de kans is dat het t ot het schip behoort . Aangezien de
kans dat een voorwerp t ij dens zij n reis onder wat er heel blij ft en de kans dat m eerdere scherven
van één voorwerp, dat elders t e wat er raakt , op dezelfde plek t erecht kom en, klein is. Uit sluit en
kunnen we dit echt erzeker niet . Som s is een voorwerp waarschij nlij k wel degelij k int act over een
grot ere afst and door het wat er vervoerd en pas in het scheepswrak, door st rom ing of een andere
oorzaak, gebroken. Om dat een schip een 'obst akel' in de bodem van een rivier vorm t , accum uleert
j uist hier rondslingerend afval. Via bovenst aande veronderst ellingen kan een aant al voorwerpen
aan het schip worden t oegeschreven. Deze zullen hieronder per aardewerksoort worden
beschreven. Per voorwerp zal ( of zullen) ook het ( of de) vondst num m er( s) worden genoem d,
zodat op de overzicht skaart ( bij lage 4) duidelij k wordt waarde vondst en zij n aanget roffen.
Devent er- syst eem
Om de vondst en die zowel t ij dens het onderzoek van scheepswrakken als bij opgravingen op
het land worden verzam eld onderling en m et andere vondst com plexen t e kunnen vergelij ken,
is het noodzakelij k dat ze t ypologisch op een st andaardwij ze worden ingedeeld en beschreven.
Om t ot een dergelij ke st andaard t e kom en, is in 1989 het zogenaam de 'Devent er- syst eem '
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geïnt roduceerd) De doelst ellingen van dit syst eem zij n m eervoudig. Enerzij ds kunnen m et
behulp hiervan op een snelle en eenvoudige wij ze laat - en post m iddeleeuwse voorwerpen van
glas en keram iek worden ingedeeld en beschreven. Anderzij ds ont st aat gaandeweg een st eeds
grot ere referent iecollect ie voor de beschrij ving van vondst groepen uit de genoem de periodes.
Daarnaast kan op basis van de aan dit syst eem gekoppelde invent arislij st en van de beschreven
vondst groepen st at ist isch onderzoek worden verricht naar het bij de diverse sociale lagen
behorende aardewerken en glazen best anddeel van het huisraad. Verder kunnen bij voorbeeld
regionale verschillen in kaart worden gebracht . Op dit m om ent best aat al een aanzienlij ke reeks
van publicat ies die vervaardigd zij n op basis van deze st andaard.2 Het m at eriaal dat t ij dens het
onderzoek van het scheepswrak 'De Jonge Jacob' is verzam eld, is volgens het Devent er- syst eem
gedet erm ineerd.
De classificat ie van aardewerk en glas m et behulp van het Devent er- syst eem volgt een vast
st ram ien. Eerst worden de keram iek- en glasvondst en pervondst corit ext naar de daarin
voorkom ende baksels/ m at eriaalsoort en uit gesplit st . Vervolgens worden per baksel of
m at eriaalsoort ( glas) codes t oegekend aan de individuele obj ect en. Op basis hiervan wordt een
t ellij st van het m inim um aant al exem plaren ( MAE) sam engest eld of vindt een schat t ing van het
aant al pot individuen plaat s op basis van de bewaard gebleven randen in percent ages ( Est im at ed
Vessel Equivalent s of kort weg EVE's) . Voor dit proj ect is gekozen om het m inim um aant al
exem plaren vast t e st ellen.
I n bij lage 27 is een overzicht van de in de cat alogus afgebeelde Devent er- syst eem t ypen
opgenom en. De aan de verschillende voorwerpen t oegekende codes best aan uit de drie volgende
elem ent en: het baksel of de m at eriaalsoort ( glas) , het soort voorwerp en het op dat specifieke
m odel bet rekking hebbende t ypenum m er. Zo krij gt een pispot van roodbakkend aardewerk de
codering: r( oodbakkend aardewerk) - pis( pot ) - , gevolgd door een t ypenum m er( bij v. r- pis- 5) . Dit
t ypenum m er is uniek voor een bepaalde vorm . Wanneer een m odel nog niet eerder is beschreven,
krij gt het een nieuw t ypenum m er dat vervolgens in een cent raal best and wordt opgenom en.'
Door m iddel van de aan de voorwerpen t oegekende codes kunnen deze vergeleken worden
m et soort gelij ke obj ect en die eerder binnen het Devent er- syst eem zij n gepubliceerd. Naast
de invent arislij st is een represent at ieve select ie van ( archeologisch) com plet e voorwerpen en
bij zondere fragm ent en opgenom en in een cat alogus, die eveneens een st andaard indeling heeft .
De cat alogus ( bij lage 28) bevat alleen die voorwerpen waarvan een com pleet profiel bewaard
bleef, of die voorwerpen die door bepaalde bij zonderheden belangrij k zij n voor de dat ering van
dit vondst com plex. De cat alogus is ingedeeld naar de afzonderlij ke bakselgroepen die t ij dens het
onderzoek zij n aanget roffen. De voorwerpen zullen in de volgende paragrafen volgens oplopend
cat alogus num m er worden besproken.
9 . 3 St e e n g oe d
Voor wat bet reft het st eengoed zij n de volgende voorwerpen m et grot e m at e van zekerheid aan
het wrak t oe t e schrij ven: t wee grot e voorraadkannen, t wee flessen, één ( olie) kruikj e en t wee
( schenk) kannen.

Cievis & Kot t m an 1989.
Bart eis 1999; Bart eis, et al. 1993; Barwasser& Sm it 1997; Bast iaan 2004; Bent hem 2006; Berg, et al. 2003; Bit t er
1995; 1997a; 1997b; Bot t elier 2004; Buit 1995; carm iggelt &veen 1995; Clazing & Ost kam p 2006; Clevis 2001; 2006;
Cievis & Kleij 1990; Cievis & Klom p 2004a; 2004b; Cievis & Kot t m an 1989; cievis & Sm it 1990; clevis &Thij ssen 1989;
Dierendonck 2004; Dij kst ra 2003; Dij kst ra & Spanj er 2002: Dij kst ra, et al. 2006; Goossens 2004; Griffioen & Ost kam p
2006; Groot hedde 2003; Groot hedde & Bart els 2000; Groot hedde & Henkes 2003; Huist 2006; Jacobs 1994; 1995;
1997; Jacobs, et al. 2000; 2002; Jacobs &veen 1996; Jaspers & Ost kam p 2006, Kaneda 2006; Kieii 1995; Klom p 2003;
2004; Kot t m an 1992a; 1992b; 2005; 2006; Krauwer & Snieder 1994; Meij link & Spanj er 2004; Ost kam p 1998; 1999;
2003; 2005a; 2005b; 2006a; 2006b; 2006e; Ost kam p & Bent hem 2004; Ost kam p & e.a. 1998; Ost kam p & Kaneda
2006; Ost kam p, et al. 2001; Ost kam p & Spanj er 2005; Schabbink & Ost kam p 2005; Schrij er & Dij kst ra 2004; Thij ssen
1991; verhoeven & Brinkkeniper 2001; Verm eulen 2002; vreenegoor & Kuipers 1996; Weber 2006a; 2006b; Weber &
Huist 2006. Deze verwij zingen st aan niet gespecificeerd in de ht erat uurhj st
De cent rale dat abase behorend bij het Devent er- syst eem wordt beheerd door de St icht ing Prom ot ie Archeologie
( SPA) in Zwolle.
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Cat. nr 1
Eén van de steengoed flessen is cilindrisch en is gedetermineerd als het type s2-fle-4. De fles
heeft een afgeronde schouder en een kleine opstaande hals met een verdikte rand. Het voorwerp
s bedekt met een oranjebruine (ijzer)engobe en zoutglazuur. Blindmerken in de vorm van
merktekens of maten ontbreken op de fles. Dit type steengoed flessen doet zijn intrede omstreeks
1790, maar komt tot 1820 slechts sporadisch voor. Vanaf ca. 1820 is dit het meest voorkomende
type steengoed fles, vrijwel altijd met dezelfde afmeting en inhoudsmaat. Aan het einde van de 19
eeuw worden de schouders van mineraalwaterflessen hoekiger. De scherven waaruit deze fles is
samengesteld, zijn afkomstig uit het vondstnummer 157, dat in het wrak is aangetroffen.
Naast bovengenoemde complete fles van het type s2-fle-4, zijn 17 scherven gevonden van flessen
van hetzelfde type. Zeven van deze scherven konden worden samengevoegd tot een complete
bodem. Er is dus tenminste nog één fles van het type s2-fle-4 aan boord geweest. De analyse van
de inhoud van deze fles heeft uitgewezen dat deze tijdens de ondergang bier bevatte (bijlage 29).
Gat. nr. 2
Deze voorraadkan is vervaardigd in Frechen. De kan heeft een bolle buik en een standvlak waarop
de sporen van het lossnijden van de draaischijfzichtbaarzijn. Op de hals is, recht tegenover het oor,
een 4 gestempeld. Cijfers op steengoedkannen en -flessen komen veelvuldig voor en dienden om de
inhoud weer te geven. Deze werd in 1,2, 3 , 4 en 5 kan' aangeduid. I n de kan met de inhoudsmaat 4
paste dus evenveel vloeistof als in 4 kannen van de maat 1. Over het gehele potlichaam van deze kan
is een bruine laag engobe aangebracht waaroverzich weer een laag zoutglazuur met een zogenaamd
pantermotief bevindt. Steengoedkannen als deze werden vanaf de late 171 tot de in de 191 eeuw
vooral gebruikt als containervoor bijvoorbeeld bronwater, jenever, maar ook olie. Op twee tjalken
die in de 19e eeuw zijn vergaan op de voormalige Zuiderzee en die in Flevoland zijn opgegraven, zijn
ook dit soort voorraadkannen gevonden. Het betreft de wrakken van De Zeehond' en De Lutina'. De
kannen werden daar gebruikt voor het bewaren van olie, dat (onderandere) gebruikt werd voor het
onderhoud van het schip.' De binnenkant van onze steengoed kan is zwart gekleurd, waardoor we
ook hier aan een dergelijke functie moeten denken. De scherven van deze kan zijn afkomstig uit de
vondstnummers 155, 165, 167 en 194, aangetroffen op het achterdek en in het achteronder.
I n en rond het schip, zijn nog zes steengoed scherven gevonden die tot hetzelfde type voorwerp
hebben behoord. Deze scherven vormen samen een deel van een wand en bodem van een kan.
Waarschijnlijk is er dus nog een vergelijkbare kan aan boord geweest.
Gat. nr. 3
Deze kleine steengoed kan heeft hetzelfde model als de zojuist beschreven oliekruik. Hoewel de
hals en het oorzijn afgebroken, is de kurk in de buik van de kan achtergebleven. Het kannetje is
niet heet genoeg gebakken, waardoor de magering van de gebruikte klei nog duidelijk zichtbaar
is. Het kruikje is om een vloeistof in te bewaren; mogelijk olie of verf. Op de Lutina zijn drie kleine
glazen flesjes gevonden die eveneens verf bevatte. Aan de binnenkant van dit kannetje zijn
echter geen sporen van de oorspronkelijk inhoud aangetroffen. De scherven van het kruikje zijn
afkomstig uit vondstnummer 156, dat in het achteronder is aangetroffen.
Gat. nr. 4
I n het scheepswrak zijn veertien scherven gevonden die afkomstig zijn van twee steengoed
schenkkannen uit het Westerwald. Eén kan heeft een ingekrast bloemmotief en de andere kan
is onversierd. Van beide kannen zijn meerdere scherven gevonden die deels aan elkaar passen.
De vorm van de onversierde kan was aan de hand van de wandscherven niet te achterhalen. Van
de kan met het ingekraste bloemenmotief is echter genoeg bewaard gebleven van de rand, de
wand en de hals om het model ervan te kunnen reconstrueren. Het betreft een bolle kan met een
hoge geribbelde hals en een rechte rand. De onversierde kan komt uit vondstnummer 95 en de
scherven van de versierde kan hebben vondstnummers 95, 103 en 107. Deze vondstnummers zijn
afkomstig van buiten het schip, ter hoogte van het middenschip aan de westelijke kant.

Zie voorDe Zeehond: Oosting enVlierman 1991,55 en voorDe Lutina': Zwiers envlierman 1988, 47.
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9 .4

Roodba k k e n d a a r de w e r k

Onder het roodbakkende aardewerk kunnen de volgende voorwerpen m et grot e m at e van
zekerheid aan het schip worden t oegeschreven: een bord, een grape, een kachelpan, t wee
kannen, een pispot en een aspot .
Gat . nr. 5
Het bord heeft een doorsnede van 47 cm en is van het t ype r- bor- 13. Het voorwerp heeft een
st andviak en een verdikt e, uit st aande en afgeronde rand. Alleen de binnenkant van het bord
is geglazuurd. Op grond van de rand en de kleur van het baksel wordt het bord t oegeschreven
Bergen op Zoom . Het st em pel dat deze t oeschrij ving zou kunnen bevest igen ont breekt echt er. Het
bord kon grot endeels gereconst rueerd worden uit scherven m et de vondst num m ers 103 en 107.
Deze zij n buit en het schip gevonden, aan de noordzij de en m idscheeps aan de west zij de.
Cat nr. 6
Een cilindrische roodbakkende grape uit Bergen op Zoom is van het t ype r- gra- 51. Deze grape
heeft een vrij wel cilindrische wand die vanuit de plat t e bodem , m et een scherpe knik iet s t aps
naar de rand loopt . De rand is t ypisch voor product en uit Bergen op Zoom : verdikt en aan de
buit enzij de afgerond m et onder de rand een ribbel en aan de binnenzij de een dekselgeul. De
grape had oorspronkelij k een ronde st eel, die net boven de knik van de bodem naar de wand was
bevest igd. Deze st eel is echt er afgebroken en ont breekt . Uit het gegeven dat de breuk beroet is,
kunnen we afleiden dat de grape ook na het afbreken van de st eel in gebruik is gebleven.
Net boven de knik van de bodem naar de wand bevindt zich een blindst em pel: binnen een cirkel
zien we drie kruisj es en de let t ers BOZ. Het bet reft het st em pel waarm ee pot t enbakkers uit Bergen
op Zoom gedurende de 191 eeuw hun product en m erkt en. De st em pelafdruk bevindt zich precies
m idden op een ronding, waardoor het cent rale deel van de afdruk is weggevallen. Hierdoor ont breekt
één van de drie kruisj es. Ronde m erken zoals die op deze grape, kom en voor vanaf 1800 en zij n vanaf
1881 ( deels) vervangen door een nieuw m erk. I n dat j aardeponeerden de pot t enbakkers uit Bergen
op Zoom nam elij k een ovaal m erk m et de volledige naam van de st ad. De grape is m et uit zondering
van de st eel geheel int act binnen het schip t eruggevonden en heeft het vondst num m er 169.
Gat . nr. 7en 8
De t wee rood aardewerken kannen m et een licht ovale halsopening, hebben een bolle buik en
een hoge schouder m et een worst oor en daar t egenover een schenklip. Beide kannen zij n slordig
afgewerkt en zullen dest ij ds waarschij nlij k t am elij k goedkope product en zij n geweest . Ook het
gegeven dat alleen de binnenzij de van de kannen geglazuurd is, vorm t hiervoor een aanwij zing.
De kan m et het cat alogusnum m er 7 is opgebouwd uit scherven m et vondst num m ers 91, 179, 182,
194 en 195. Deze vondst en zij n op het acht erdek en buit en het schip verzam eld. De andere kan,
cat alogusnum m er 8, is sam engest eld uit de vondst num m ers 35, 46, 91, 150, 167, 182, 194, 195.
Deze zij n verzam eld op dezelfde locat ies. De kannen zij n afkom st ig uit Friesland.
Gat nr. 9
De kachelpan van het t ype r- kap- 6 bet reft een wij de, afgeronde pan m et t wee horizont ale oren
en een plat t e bodem . De kachelpan vorm t een indicat ie dat er aan boord gekookt is. De pan is
gereconst rueerd uit scherven uit de vondst num m ers 91, 194 en 195. Deze vondst num m ers zij n
in het schip, t er hoogt e van de overgang t ussen het acht eronder en het ruim , aanget roffen. Op
grond van het m odel van de pan kan een Belgische herkom st worden veronderst eld.
Gat nr 10
De pispot van het t ype r- pis- 16, heeft een worst oor en een brede plat t e rand. Dit t ype pispot is
afkom st ig uit Friesland, wat onder m eer is af t e leiden aan het gest ileerde t ulpm ot ief in ringeloor
t echniek dat aan de buit enzij de van de pot is aangebracht . Ook deze pispot is in het schip, dit
keervolledig int act , gevonden en heeft voridst num m er 158.
Gat nr. 11
Een cilindrische doofpot , m et een bolle bodem die op drie poot j es st aat , heeft t wee opst aande
oren. Op de schouder van de pot is wederom een BOZ- st em pel aangebracht . Dit st em pel is gelij k
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aan het m erkt eken op de eerder besproken grape ( cat . nr. 5). Het is dus waarschij nlij k dat ook
deze doofpot in Bergen op Zoom geproduceerd is, hoewel BOZ- st em pels ook door concurrent en
uit andere st eden zij n gezet .5
Hoewel m aar een klein deel van de doofpot is t eruggevonden, is uit de recht e wand en de scherpe
knik t ussen de wand en de bodem af t e leiden dat we t e m aken hebben m et een m odel dat in
de 19 eeuw in Bergen op Zoom zeer gangbaar was.' Dit t ype doofpot deed zij n int rede in de
vroege 19e eeuw en zou volgens Groeneweg speciaal voor de Friese m arkt best em d zij n geweest .
I n Friesland waren doofpot t en uit Bergen op Zoom erg populair.7 Tussen de scherven bevond
zich ook een scherf van de pot m et een opgedrukt rozet . Dergelij ke rozet t en kom en veel voor op
deze doofpot t en. Ze geven aan hoeveel worpen klei er voor de pot zij n gebruikt . De doofpot geeft
ook aan dat een kachel of fornuis aan boord van het schip was. De doofpot is sam engest eld uit
scherven van vondst num m er 103, dat m idscheeps aan de west zij de buit en het schip is verzam eld.
9 .5

W it ba k k e nd a a r de w e r k

Onder het wit bakkende aardewerk kunnen de volgende voorwerpen m et grot e zekerheid aan het
schip worden t oegeschreven: een bord, een kachelpan en een m elkkan.
Cat nr. 12
Het incom plet e bord van wit bakkend aardewerk heeft op de bovenzij de van de binnenrand een
spreukband. Helaas is de t ekst niet nader t e duiden. Het bord is afkom st ig uit Frechen en het is
van het t ype w- bor- 10. Het voorwerp heeft een ongeglazuurde onderkant , t erwij l de binnenzij de
is voorzien van een rode sliblaag, waarover zowel op de rand als op de spiegel in wit t e slib t wee
cirkels zij n aangebracht . De spiegel is beschilderd m et een bloem enm ot ief van m angaanzwart e
en kopergroene lij nen. Dit soort borden zij n gem aakt gedurende de lat e 18e en de vroege 191
eeuw. De scherven van dit bord zij n los ( zonder vondst num m er) verzam eld.
Gat . nr 13
Het kleine bolle m elkkannet j e st aat op een st andvoet en heeft een lint oor. De kan is volledig
geglazuurd, was geheel int act en heeft vondst num m er 128, dat in het schip is verzam eld. Ook
deze kan is waarschij nlij k van Belgische m akelij .
Cat . nr. 14
De wit bakkende kachelpan van het t ype w- kap- 1 heeft een oor en een schenklip, die zich op
90 graden van het oor bevindt . De kachelpan is alleen inwendig geglazuurd. Verder zij n aan de

buit enzij de van de pan, op de overgang van de rand naar de buik, t wee m angaanbruine lij nen
aangebracht . Deze zij n t yperend voor de zogenaam de Frankfurtwaar.
her. Dit is een goedkope
soort aardewerk die, zoals de naam reeds aangeeft , oorspronkelij k afkom st ig is uit Duit sland.
Het werd van daar uit in grot e hoeveelheden naar Nederland verhandeld en hier groot schalig
nagem aakt . De kachelpan vorm t wederom een indicat ie dat er in het schip is gekookt . De
scherven van de kachelpan zij n verzam eld in de vondst num m ers 14, 35, 46, 81, 155, 194 en 195.
Deze zij n in het schip en op het dek aanget roffen.
9 .6

I ndust r ie e l w it a a r de w e r k

I n de aardewerkcat egorie indust rieel wit kunnen de volgende voorwerpen m et enige zekerheid t ot
de invent aris worden gerekend: een kom m et j e, een t heekop, een kop en een bord ( schot elt j e) .
Gat . nr 15
Erzij n acht scherven gevonden van een kom van indust rieel wit aardewerk waarop m et
t ransferprint - t echniek op de buit enzij de een past oraal landschap m et bergen is afgebeeld,

Groeneweg 1992, 106.
Groeneweg 1992, 100. afb. 57, nr. 563.
Groeneweg 1992, 149.
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terwijl aan de binnenzijde een afbeelding van twee vrouwen met een schaap is aangebracht.
Verder is het kommetje bedekt met een laag loodglazuur. Aan de onderkant van de kom is geen
merkstempel aanwezig. Wel is onder het glazuur met een blauwe kleurstof een 7 aangebracht.
Aangezien er geen merk aanwezig is op deze kom, is de producent ervan onbekend. Bij de firma
P. Regout uit Maastricht werden soms cijfers aan de onderkant van producten gezet om het jaartal
van fabricage aan te geven. Dit gebeurde door een cijfer te noteren met daarachter een aantal
turven en wordt daarom de "turfmethode" genoemd. Voor deze methode zijn alleen de cijfers 7,
8 en 9 gebruikt, en deze cijfers gaven het decennium aan. De turven achter het cijfer gaven de
jaren na dit decennium aan. Dus een 7 met vier turven gaf in dat geval 74 aan. Als men 70, 80
en 90 wilde aangeven dan zetten men geen turven achter het cijfer. Deze methode werd aleen
gebruikt in de 19e eeuw, waardoor de 7 op de achterkant van deze kan het jaartal 1870 aan zou
geven. De datering van deze kom zou dan na de schipbreuk vallen. De scherven van dit kommetje
zijn afkomstig van vondstnummers 95. Deze vondsten zijn gedaan met de zuigpomp, toen deze
midscheeps een sieufzoog ten westen van het schip.
Gat nr. 16
Een theekopje van industrieel wit aardewerk is van het type iw-kop-1. Het theekopje heeft een
ronde vorm met een standvoet en is geheel wit zonder enige versiering. Aan de onderkant zijn
geen merktekens of dateringtekens gevonden. De scherven van dit kopje zijn afkomstig van
vondstnummer 184. Deze ligt buiten het wrak aan de westzijde.
Cat nr. 17
Tijdens de opgraving zijn 33 losse scherven van industrieel wit aardewerk en twee scherven van
industrieel porselein gevonden. Vijftien hiervan vormen delen van een diep bord met een standvlak.
Dit bord heeft geen versiering noch een merkstempel. Vooral merktekens zijn belangrijk voor de
herkomst bepaling en de datering. Op de drie andere scherven van industrieel wit aardewerk zijn
wel merken gestempeld. Alle drie zijn ze afkomstig van de firma P. Regout uit Maastricht. Twee
merken bevinden zich aan de onderkant van een bord en zijn van het type 60 uit de typologie van
Polling.8 Helaas zijn deze twee stempels niet compleet teruggevonden en ontbreekt de plaats waar
de datering, in de vorm van een "breukmarkering", is aangegeven. Deze breukmarkering houdt in
dat men in de omlijning rond de merknaam een leegte aanbracht boven een bepaalde letter. Elk
jaarwerd op deze manier door een andere lettergemarkeerd, waardoor het jaar van fabricage is
te achterhalen. Wel is bekend dat het hierboven genoemde merktype 60 tussen 1880 en 1886 is
gebruikt. Een ander merk is teruggevonden op de bodem van een kopje. Dit merk is van het type
90 (cat. nr. 17) en heeft een breuk boven de R, in het woord Petrus. Volgens A. Peiling wijst dit
op een datering in 1895. Het diepe bord heeft vondstnummers 103 en 107, de twee merken van
het type 60 vondstnummers 14 en 107 en de scherf met het merktype 90 vondstnummer 179. Het
bord en één van de scherven met een merktype 60 erop, komen van buiten het schip, wederom
aan de westzijde en noordzijde. Maar de andere scherf met het merktype 60 en met het merktype
90 zijn in het schip gevonden. Op grond van hun datering kunnen deze vondsten niet tot de
scheepsinventaris hebben behoord
9.7

De kleipijpen

I n totaal zijn slechts 24 fragmenten van kleipijpen gevonden die met zekerheid tot de inventaris
horen, onderte verdelen in veertien pijpenstelen en tien pijpenkoppen.9 Het materiaal laat zich
in twee groepen verdelen: gebruiksartikelen en voorraad en het onderscheid is evident. De
gebruikspijpen vertonen roetsporen van het roken, terwijl de andere ongerookt zijn. Geheel tegen
de verwachting in zijn de gevonden gebruikspijpen identiek aan de producten die men gelijktijdig
in het burgermansmilieu aan land rookte. Het gaat om zogenaamde maatpijpen: kleipijpen met

Alle in deze tekst genoemde merktypen van het bedrijf P. Regout kunnen worden teruggevonden in: Polling 1992.
Tijdens het veldwerk is een grote hoeveelheid kleipijpen via de zuigmond aan boord gekomen. Kleipijpen van buiten
het wrakzijn niet verzameld. Alleen de kleipijpen zijn verzameld die uit sediment uit het achteronder kwamen en
waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kon worden dat ze bij het wrak hoorden.
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een ovale ket el en een lange recht e st eel. Naar de oorspronkelij ke st eellengt e kunnen we slecht s
gissen, m aar er is geen reden t e veronderst ellen dat het om pij pen kort er dan een halve m et er gaat .
Op de hiel, het voet j e onderaan de ket el, dragen de pij pen een m erk. Er zij n drie verschillende
m erken op de pij pen aanget roffen. Twee pij pen zij n gem erkt m et een zit t ende visser', een m erk
dat officieel t ot 1846 in Gouda is gezet door de weduwe van Hendrik Sparnaay.'° Mogelij k bleef
het m erk nog enkele j aren langer in gebruik, doordat de erfgenam en de werkplaat s van de
weduwe bleven gebruiken ( afbeelding 67) . Het t weede m erk bet reft een 81 gekroond', eveneens
in Gouda in gebruik en wel door Willem Marinus Weym an ( afbeelding 68) 1 Het derde m erk,
m et de init ialen DVA, is van oorsprong een Gouds m erk dat daar t ot 1842 is gezet ( afbeelding
69) . Dit m erk is echt er op grot e schaal geïm it eerd, onderm eer in 's Hert ogenbosch en alleen
een geoefend oog ziet aan het bij m erk op de zij kant van de hiel, dat sinds 1818 het verplicht e
st adskeurm erk aangeeft , 2 dat het om een Bosch exem plaar gaat .13 De Bossche product en zij n
vooral in de renio Brabant afciezet en de kans is aroot dat pij p daar ook is aangeschaft .
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Verrassend is dat dit scheepswrak lout er fragm ent en opleverde van zogenaam de m aat pij pen,
lange pij pen die in rust aan boord m oet en zij n gerookt . Zij deden dienst in het vooronder, het
roefj e of op het dek wanneer het schip voor anker lag. Lange pij pen rookt e m en als ont spanning,
bij voorkeur zit t end en dat die rust ook op het wat er best ond, blij kt uit de brandsporen. Alle
gevonden exem plaren zij n int ensief gerookt en de ket el raakt e aan de binnenzij de fors beroet
het geen een bewij s van vele t ient allen keren gebruik is. Slecht s één pij p werd m aar t wee of
driem aal gerookt ; deze kom t nog nader t er sprake.

10

Duco 2003, 134, nr 151.

11

Duco 2003, 196, nr 1023. Werkzaam 1825- 1863.

12

Duco 2003, 50- 51.

13

Duco 1987, 78, afb. 376 en 377.
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Naar de wij ze van opbergen van de m aat pij pen door de schipper kunnen we slecht s gissen.
Verm oedelij k hing aan boord een wandrekj e waarin de lange pij pen veilig konden worden
weggehangen. Het feit dat m eerdere pij pen zij n aanget roffen, zou kunnen wij zen op een
rekj e voor een half dozij n. Een andere opt ie is een pij penlade of een pij pendoos. De reden om
m eerdere, doorrookt e pij pen t e bezit t en was duidelij k. I edere 19e_eeuwse roker had al lang
ervaren dat goed doorgerookt e pij pen bet er sm aakt en: het arom a van de t abak wordt dieper
naarm at e de kleipij p langer in gebruik is. Reden genoeg om , om wille van de sm aak, dus zuinig
m et het voorwerp om t e springen. Deze kleipij pen zij n dus zeker geen wegwerpart ikel geweest
m aar een gebruiksvoorwerp dat j arenlang dienst kon doen. We kunnen alleen m aar gissen naar
de gebruiksduur van de pij pen en de gebruiksgewoont en van de schipper: rookt e hij zij n pij pen
afwisselend of bewaarde hij de doorrookt e pij pen als herinnering aan zij n in rook opgegane
rust uurt j es?
Het int eressant st aan de vondst zij n overigens niet de rookpij pen van de schipper of zij n
fam ilieleden, m aar de pij pen die t ot de voorraad behoorden. Klaarblij kelij k werd er een voorraad
of voorraadj e pij pen vervoerd, want er zij n drie ongerookt e, ongebruikt e pij pen gevonden van een
vergelij kbare m aar buit engewoon fij ne soort ( afbeelding 70) .
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Ongebruikt e k/ eipij p m et
Afb. 70
m erkt eken 'VS gekroond aanget roffen
in acht eronder.

Bij deze ongebruikt e pij pen gaat het opnieuw om pij pen m et het Goudse ovale ket elm odel,
echt er m et een veel grot ere fij riheid en m et een wat kleinere ket el, de zogenaam de kleinkop.
Vooral kenm erkend is de ragfij ne recht e st eel van dit product . De exclusivit eit hiervan spreekt
uit de diam et er: bij de ket el is deze het dikst en m eet t ussen de vij f en de zes m illim et er, het
m ondst uk heeft een diam et er van slecht s vier m illim et er. Ook hier zal het om een m aat pij p gaan
m et een lengt e van 21 duim oft ewel 55 cm . Dergelij ke fij ne pij pen zij n de t opverdienst e van de
best e Goudse bedrij ven geweest . Vooral de firm a P. van der Want Gzn. in de Kuiperst raat in
Gouda st ond hierom bekend. Hun product en werden voorzien van het keurm erk WS gekroond'
en daarvan onderhield de fabriek een belangrij ke export naar België. Vooral in Vlaanderen rookt e
m en een fij ngesnederi lokaal get eelde t abak, die fel brandt en dus een scherpe rook geeft . Juist
de kleinere pij penkop en een lange st eel bet ekenden een belangrij ke bij drage t ot een m ildere
sm aak.
Opm erkelij k is dat de voorraad hier geen Goudse pij pen bet reft , m aar een lokaal product uit
een niet nadert e duiden Belgische werkplaat s. Twee kenm erken wij zen op navolging van de
Goudse waar door een m aker elders. Ten eerst e is dat het ont breken van het bij m erk, het in het
Koninkrij k Nederland sinds 1818 verplicht e wapenschildj e dat op de zij kant van de hiel van de
pij p m oest worden aangebracht . Ten t weede is dat het hielm erk zelf, het let t erm erk 'VS gekroond'
dat in Gouda slecht s t ot 1723 geregist reerd st ond en waarvan de laat st e eigenaar Klaas van
St rale was. Daarna is het m erk vacant gebleven. Onze regionale m aker heeft dit let t erm erk
m isschien gekozen vanwege de vergelij king m et het beroem de m erk 'WS gekroond', dat t ot ver
in de 191 eeuw in t alloze Belgische bedrij ven werd nagezet in navolging van de product en uit het
fam iliebedrij f van Van derWant . Doorvoorde variant VS gekroond't e kiezen, om zeilde de lokale
producent event uele aanspraken van zij n collega's in dezelfde regio. Het veelgevraagde m erk 'WS
gekroond' is nam elij k in vrij wel alle plaat sen waar m en pij pen produceerde nagezet .
De kenm erken van de gevonden pij pen m et het m erk 'VS gekroond' st em m en overigens
volledig overeen m et de Goudse t egenhangers m et het WS- m erk. Zij hebben dezelfde st rakke
ovaalvorm ige kleine ket el die in pracht ige harm onie is m et de bescheiden hiel en uit erst dunne
fragiele st eel. De fij nheid uit zich ook in de afwerking: een scherp get roffen m odel geperst in een
verse pij pvorm en vervolgens zorgvuldig en t refzeker afgewerkt . De vorm naden zij n onzicht baar
gladgest reken en aan de ket elopening is de pij penkop van een rondlopende radering voorzien.
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Verder is de pij penkop zorgvuldig m et agaat st een gepolij st waardoor deze een glanzend uit erlij k
heeft gekregen.
Wie zich de geraffineerde verfij ning van dit product realiseert , krij gt alle respect voor de m aker
en is oprecht verbaasd dat de arbeidsdiscipline ook buit en Gouda t ot dit niveau kon worden
opgevoerd. Wij 21 e.eeuwers zouden am per in st aat zij n een dergelij ke pij p t e roken zonder deze
onm iddellij k t e breken. De arbeiders van weleer slaagden erin dit product st ofdroog t e hant eren
en in pij penpot t en t e st apelen om de pij pen vervolgens na het bakken door behoedzam e rokers
t e lat en gebruiken. Helaas is er geen m aker aan t e wij zen. De m eest e m erken van regionale
bedrij ven zij n nooit geregist reerd. Twee cent ra kom en voor de vervaardiging in aanm erking.
De eerst e is West - België waar onder andere in de plaat sen Gent , Doorriik en Kort rij k een
pij pennij verheid was gevest igd waar m en dit product in principe kon m aken. Daarnaast was
er in de Maasst reek rond de st ad Luik een belangrij ke concent rat ie m akers m et de plaat sen
Chokier, Andenne en Andennelle als product iecent ra. Hier had de pij pennij verheid zich t ot een
bovenregionaal niveau ont wikkeld.
Een st eelfragm ent uit het wrak t oont de afdruk van een bandst em pel waarin een t ekst m et de
m akersnaam is opgenom en. Helaas is de afdruk onvoldoende scherp om de m aker bij naam
t e kunnen duiden. De onleesbaarheid van de t ekst wordt m ede veroorzaakt doordat het in die
lat ere periode gebruikelij k was het bandst em pel schuin en vooral haast ig aan t e brengen. Deze
kwalit eit sverm indering kwam de lokale m akers overigens goed uit , want m et een onleesbare t ekst
konden zij een Goudse origine blij ven sim uleren.
Gezien de herkom st van de lading uit Doornik ( zie hoofdst uk 14) zou de schipper t ij dens zij n
reis overde Schelde nieuwe pij pen kunnen hebben gekocht . I n het wrak werd nam elij k een
vergelij kbare fij ne kleipij p gevonden, eveneens voorzien van het m erk VS gekroond ( afbeelding
71) . Dit exem plaar was echt er zon driem aal gerookt en st am de bovendien uit een andere,
kwalit at ief iet s m indere persvorm . Vooral bij de hiel zien we een licht zorgeloze wij ze van
afwerken, niet alleen het result aat van slordigheid van de m aker, ook de persvorm is van m indere
kwalit eit . Tenslot t e is ook het hielst em pel haast ig gedrukt . Het lij kt t e gaan om een t weede keus of
m indere soort , uit eraard m et als voordeel een iet s lagere prij s.
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Het m om ent van ondergang van het schip ligt uit eraard lat er dan de dat um van het m eest recent e
obj ect uit de lading en de invent aris. Wat de Goudse pij pen bet reft is dat de lat e j aren veert ig
van de 191 eeuw, m aar dit kan evenzogoed in de j aren vij ft ig zij n. Een en ander houdt verband
m et de om loopsnelheid van de pij pen van de fabriek naar de det ailhandel en van daarweer
naar de consum ent . Tussen product ie en ingebruiknam e kan som s een decennium liggen; de
weldoorrookt e pij pen kunnen bovendien j arenlang gerookt zij n.
9 . 8 Con clu sie
Veel van de voorwerpen zij n gedurende lange t ij d in product ie geweest en kunnen niet nader
gedat eerd worden dan in de 191 eeuw. De bet er t e dat eren vondst en, zij n die m et m erkst em pels
erop.
I n vergelij king t ot de De Lut ina' en 'De Zeehond' waar respect ievelij k 101 en 52 voorwerpen
van aardewerk zij n gevonden, is het opvallend dat bij dit wrak m aarzo weinig aardewerk is
aanget roffen. Ook het geringe aant al t afelwaar is opvallend. Er zij n vooral voorwerpen gevonden
die gebruikt werden bij het koken of die dienden als verpakking voor voorraad. Er zij n m aar weinig
voorwerpen aanget roffen, die op t afel dienst deden, zoals borden, kom m en en bekers. Op 'De
Lut ina' en 'De Zeehond', waar 58 en 33 st uken t afelwaarzij n gevonden, zien we dat dit j uist dit
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soort aardewerk rij kelij k is vert egenwoordigd. De opvarenden van dit schip m oet en aan boord
geget en en gedronken hebben en de vraag is dan waar al het t afelwaar is gebleven.
Erzij n drie m ogelij ke oplossingen voor dit probleem . Ten eerst e kan erna het vergaan van het
schip een bergingsact ie ondernom en zij n, waarbij een groot deel van de waardevolle m at erialen
geborgen zij n. Tij dens het archiefonderzoek is een brief gevonden waar gesproken wordt van een
bergingsact ie van de m arine.14
Ten t weede best aat de m ogelij kheid dat het servies zich in het m eest verst oorde, voorst e gedeelt e
van het schip bevond en verloren is gegaan. Uit de funct ionele indeling van de ruim t e van de t j alk
op basis van de vondst en, het m eubilair en de scheepsrest en in het volgende hoofdst uk kom t
naarvoren dat voedselbereiding waarschij nlij k in het vooronder heeft plaat sgevonden. Het ligt
voor de hand dat de plaat s waar m en kookt e ook de plaat s was waar werd geget en.
Ten derde is aan de hand van de rest ant en van de sierkast en vast gest eld dat zich in het
acht eronder een t hee of koffieservies heeft bevonden. Van deze vondst en is eveneens niet s
t eruggevonden. De st erke st rom ing in de Dordt sche Kil heeft al het licht ere vondst m at eriaal
uit het wrak weggespoeld. Het ont breken van vondst en kan daarm ee voor een belangrij k deel
worden t oegewezen aan het wrakvorm ingsproces.
Het serviesgoed dat is verzam eld gedurende de opgraving, zoals de st eengoedkannen uit het
West erwald en het indust rieel wit t e aardewerk, is voor een groot deel buit en het schip aan de
west - en noordzij de gevonden. Een deel van dit m at eriaal dat eert van na de schipbreuk en m oet
dan ook buit en beschouwing worden gelat en. Enkele van deze lat e vondst en kom en uit het
binnenst e van het schip. Juist in drukke vaarwegen en havenbodem s t rad waarschij nlij k veel
verm enging op, zodat de aanwezigheid van vondst en in een scheepswrak niet m eer dan een
indicat ie voor een dat ering kunnen vorm en en hierom t rent zeker geen definit ief uit sluit sel kunnen
verschaffen. Dit geldt zeker voor individuele vondst en uit scheepswrakken.

14

Zie hoofdst uk 14. Ook t ij dens het vergaan van het schip kunnen de waardevolle spullen gered zij n. Dit is echt er
onwaarschij nlij ker, om dat het schip m et zij n zware lading snel gezonken m oet zij n.
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Uit rust ing, invent aris en persoonlij ke eigendommen
W.B. Waldus en A.F.L. van Holk

10.1 I nleiding
De vondsten uit de hektjalk zijn vergeleken met twee nagenoeg volledige inventarissen van twee
19e_eeuwse scheepswrakken in Flevoland. Het betreft de inventaris van 'de Lutina' en 'de Zeehond',
beide vergaan in de voormalige Zuiderzee, respectievelijk in 1888 en 1878.' De indeling van de
vondsten in functionele hoofdgroepen zoals die bij deze scheepsinventarissen is gemaakt is het
uitgangspunt voor vergelijking en interpretatie. De voorwerpen zijn in de volgende functionele
categorieën ingedeeld:
1. Scheepsuitrusting, 2. Bedrijfsuitrusting, 3. Administratie, 4. Navigatiemiddelen, 5. Gereedschap,
6. Huisraad, 7. Kombuisgoed, 8. Eet en drinkgerei, 9. Victualie, 10. Persoonlijke eigendommen.
I n tien paragrafen worden de categorieën besproken, waarna in de conclusie van dit hoofdstuk
een algemene interpretatie wordt gegeven. Hierbij zal de nadruk liggen op het vaststellen van
welke activiteiten in het onderzochte deel van de tjalk hebben plaatsgevonden. I n dit hoofdstuk
wordt veel gebruik gemaakt van bijlage 7 (vondstenlijst). Bijlage 10 is de tabel waarin de vondsten
van de tjalk worden vergeleken met 'De Zeehond' en 'De Lutina'. De tabel is ingedeeld in tien
functionele categorieën, die weer onderverdeeld zijn in subcategorieën. I n dezelfde tabel staat de
vindplaats van de vondsten weergegeven. Hieronderzullen de vondsten per subcategorie worden
behandeld, waarbij naar de nummering in bijlage 10 en het vondstnummer wordt verwezen.
10.2 Scheepsuitrusting
Subcat egorie zeilen ( 1.2)
Tot de subcategorie zeilen behoren de zeilen die met de voortbeweging van het schip te maken
hebben en de dekzeilen. Bij de tjalk is in het achterschip een dekzeil aangetroffen (vondstnummer
107). Het dekzeil werd over de luiken van het ruim aangebracht om het ruim waterdicht af te
dekken. Het betreft een opgevouwen zeil met een omvang van 61 bij 66 bij 15 cm. Aan één zijde
van het pakket bevond zich touwwerk, wat er aanvankelijk toe leidde deze vondst te interpreteren
als een fok. Tijdens de uitwerking is besloten het pakket voorzichtig uit te vouwen. Het bleek dat
het ging om een rechthoekig dekzeil. Nadat ongeveer de helft van het pakket was uitgevouwen is
besloten hiermee te stoppen om het resterende deel te bewaren voor eventuele conservering.
Het uitvouwen was niet mogelijk zonder schade toe te brengen aan het zeil. Het zeil was verzadigd
met klei en water en vooral bij de vouwen zeer kwetsbaar. Daarom was het niet mogelijk het
zonder beschadigingen te onderzoeken. De totale omvang van het dekzeil kon niet meer worden
vastgesteld. Het uitgevouwen deel bestaat uit twee stukken met lengtes van 220 en 270 cm bij een
breedte van 126 cm.
Het dekzeil is gemaakt van aan elkaar bevestigde repen zeil met een breedte van 100 cm. De
rand van de bovenliggende reep is dubbelgevouwen en vervolgens met twee rijen stiksels aan
de onderste reep bevestigd. De overlappende randen hebben een breedte van 2 cm. I n deze
omgevouwen randen bevinden zich op het hoekpurit en vervolgens om de 106-110 cm ogen met
een doorsnede van 0,5 cm. De randen van de ogen zijn met stevig touw rondom gestikt. Het
zeildoek is met teer waterdicht gemaakt. Het materiaal is door botanici geanalyseerd; de resultaten
worden besproken in hoofdstuk 12.

Zwiers enVilerman 1988, Oosing en Vlierman 1985.
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Het dekzeil.

De Jolige Jacob

Subcat egorie t ouwwerk ( 1.3)
I n het acht erschip is een aanzienlij ke hoeveelheid t ouw aanget roffen ( 1.3) . Ook deze vondst en
worden in hoofdst uk 12 nader uit gewerkt .
Subcat egorie pom pen ( 1.5)
I n hoofdst uk 6 is ingegaan op de aanwezigheid van een pom p t er hoogt e van de rand van het
acht erdek. Een aanvullende aanwij zing voor een losse pom p die in bepaalde gevallen werd
aangeslot en op deze plaat s vorm t het deksel van het gat voor de pom p dat op het acht erdek is
aanget roffen.2 Het deksel best aat uit een loden schij f m et een doorsnede van 19 cm , m et daaraan
bevest igd een kleinere hout en schij f m et een doorsnede van 12cm .
Subcat egorie bot en ( 1.6)
De volgende vondst die bij de uit rust ing behoort is de bij boot . Het vaart uig is in hoofdst uk
7 beschreven. Verder zij n in het acht eronder drie kleine helm st okken gevonden, t wee van
eikenhout en één van sm eedij zer ( afbeelding 73 en 74) 3 Ook het roer is in het acht eronder
gevonden ( afbeelding 75).4 De vondst van de onderdelen van de bij boot t ussen de lading en de
helm st okken en het roer in het acht eronder m aakt het aannem elij k dat de bij boot t en t ij de van het
ongeluk niet acht er de t j alk werd gesleept , m aar in het ruim lag.

4
0045
30 cm

Afb. 73

Hout en heim st ok.

37
30 cm

Afb. 74

De ij zeren heim st ok van de bij boot .

VNR 195.
VNR 37,38 en 45.
LSH 59.
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Afb. 75

Reed

Meleleo I r egoleel

Cooc,oge

Spij kedr oplspij ker ponllopij ker get

Hout en peil! peogat
A

Aanduidiog van de dw ar sdoor oneden

Het roerblad.

Subcat egorie hulpm iddelen ( 1.7)
De t rap en de pikhaak behoren t ot deze
cat egorie. De eerst e vondst is in sit u
aanget roffen in het m idden van het ruim en
is in hoofdst uk 8 beschreven. De pikhaak
of boot shaak is van een t ype m et een kort e
punt en een ext ra lange recht e haak. Twee
vergelij kbare pikhaken zij n aanget roffen bij
het 181- eeuwse kat schip op kavel C82 in de
Noordoost polder.

Afb. 76

De pikhaak.

116
lOcar
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Subcat egorie reserveonderdelen ( 1.8)
Het is niet eenvoudig t e bepalen welke vondst en die in de cat egorie uit rust ing vallen t ot de
reserveonderdelen gerekend kunnen worden. Wanneer de exact e vondst locat ie nader wordt
bekeken, valt op dat een groot deel van de blokken uit de sleuf direct véôr het acht eronder
afkom st ig zij n, t erwij l bij 'De Zeehond' en 'De Lut ina' de reserveonderdelen uit het vooronder
kwam en. Het is aannem elij k dat zich bij het acht eronder van de Jacob een opslag van blokken en
schij ven heeft bevonden, gezien de grot e hoeveelheid van deze vondst en op deze locat ie. Van de
vele blokken en schij ven is nam elij k slecht s van één blok m et zekerheid t e st ellen dat het op de
j uist e plaat s is aanget roffen: het bet reft het blok dat door m iddel van een ring aan de overloop
vast .zat .5
De vraag is alleen waarde opslag zich bevonden heeft . Een groot deel van de blokken is
aanget roffen voordat het schot t ussen het ruim en het acht eronder werd verwij derd. Deze hebben
zich verm oedelij k in een ruim t e onder de zom erroef bevonden, in de buurt van het schot van het
acht eronder. Deze opslagruim t e zou als gevolg van het rollen van de lading kapot gedrukt kunnen
zij n.
De in t ot aal 21 ( fragm ent en van) blokken die bij deze opgraving zij n aanget roffen, vert onen een
grot e variat ie. Er best aan variat ies in groot t e, aant al schij ven en beslag. Verder zij n bij som m ige
blokken haken aanget roffen, waarbij som m ige haken om hun as kunnen draaien door m iddel van
een wart el en som m ige aan het einde een oogj e of een verdikking hebben om de haak t e borgen.
I n bij lage 7 en 10 st aan de verschillende t ypen om schreven, hier zal een select ie van de blokken
worden besproken.
Het eerst e blok bet reft een dubbelschij fs haakblok, voorzien van ij zeren beslag. De as of de nagel
is van hout en de schij ven zij n gem aakt van pokhout . De schij ven hebben een diam et er van 9 cm
en een dikt e van 19 m m . De haak is voorzien van een oogj e. De haak is voorzien van een wart el
en kan zodoende draaien om zij n as.

1

:.
Afb. 77

Dubbe/ schij fs haakblok

( fot o: Rest aura) .

Vondst num m er 77 is een zwaar uit gevoerd enkelschij f haakblok, voorzien van ij zeren beslag. Het
blok heeft een hout en nagel. De pokhout en schij f heeft een diam et er van 11 cm en een dikt e van
45 m m . De haak is niet draaibaar en heeft een verdikking aan het uit einde.

VNR 63.
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Afb. 78

Enke/ schij fs haakbiok ( fot o: Rest aura) .

Vondst num m er 63 bet reft een enkelschij f haakblok, dat door m iddel van de haak is bevest igd
aan een ij zeren ring. Ter hoogt e van deze bevest iging bevindt zich een ij zerconcret ie, waarin ook
een t ouwkous onderscheiden kan worden. Het blok is voorzien van ij zeren beslag. De pokhout en
schij f heeft een diam et er van 17cm bij een breedt e van 23 m m en is m et een hout en as in het
blok bevest igd. De ij zeren ring heeft een doorsnede van 31,5 cm . De ring is aanget roffen om de
hout en overloop op het acht erdek. Het blok heeft dan ook gefungeerd bij de bediening van de
groot schoot . Het is opm erkelij k dat hier een enkelschij fsblok is t oegepast zonder hak. Aan de
overloop zou een dergelij k blok verwacht kunnen worden.

Enkelschij fsblok
Fb. 79
m et ring ( fot o: Rest aura) .

Het blok m et vondst num m er 62 is een
groot enkelschij fsblok zonder beslag. Op
de wangen zij n groeven zicht baar waar
t ouw heeft gezet en. De diam et er van de
pokhout eri schij f bedraagt 26 cm bij een
dikt e van 21 m m .

Enkelschij fsblok
Afb. 80
zonder beslag ( fot o: Rest aura) .

———————————————- — - - -
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Vondst num m er 114 is een uit st ekend bewaard gebleven kinnebaksblok. Het blok is voorzien van
ij zeren beslag en een wart elhaak. De diam et er van de pokhout en schij f, die door m iddel van een
hout en as in het huis van het blok is bevest igd, bedraagt 12cm . De breedt e van de schij f is 22
mm.

Afb. 81

Kinnebaksb/ ok

( fot o: Rest aura) .

Vondst num m er 13 is een zwaar uit gevoerd vlooiblok, voorzien van ij zeren beslag m et een vast e
ring waaraan een t ouwkous is bevest igd. De kleine schij f m eet 14 cm bij 23 m m en de grot e 19
cm bij 24 m m . Dergelij ke blokken werden t oegepast bij de gaarden van het spriet t uig.

Afb. 82

Vlooiblok

( fot o: Rest aura) .

Een vergelij kbaar blok is vondst num m er 115. Dit blok best aat uit één st uk hout , ook al lij kt het
alsof het uit een groot en een klein enkelschij fsblok is sam engest eld. Bij dit blok zij n ij zeren
assen t oegepast . De kleine schij f m eet 19 cm bij 22 m m en de grot e 24 cm bij 27 m m . Het blok is
voorzien van ij zeren beslag en een vast oog. Het hout van de wangen is door m iddel van loden
st rips en onderdelen van een leren schoen bescherm d t egen het schuren van het t ouw. I n een
van de pokhout en schij ven is een bus aangebracht die vervaardigd is van een koperlegering.
Deze is bevest igd door m iddel van klinknagels. Verm oedelij k bet reft het een reparat ie van een t e
groot uit geslet en gat .

Afb. 83

Vioolblok

( fot o: Rest aura) .

Vondst num m er 79 is een zeer groot enkelschij fsblok. Het blok is voorzien van ij zeren beslag m et
aan beide uit einden een vast oog. Aan de ene zij de is een ket t ing m et last haak bevest igd en aan
de andere zij de bevindt zich een ring m et een doorsnede van 9,5 cm . De schij f m eet 34 cm in
doorsnede en heeft een dikt e van 20 m m .
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Afb. 84

Zeer zwaar

nkeI schij fsbI ok m et ket t ing
en last haak ( fot o: Rest aura) .

Daarnaast kunnen ook de pokhout en schij ven t ot de reserveonderdelen worden gerekend.
De in t ot aal 31 schij ven die in en bij het acht eronder zij n aanget roffen, variëren in doorsnede
t ussen de 6,5 en 22,5 cm . De dikt es variëren t ussen de 1 en 3 cm . I n afbeelding 85 is een select ie
weergegeven van enkele pokhout en schij ven.

92

Afb. 85

Pokhout en

schij ven.

III

10cm

Vondst num m er 70 is een afwij kend pokhout en blok. De diam et er
bedraagt 20 cm bij een dikt e van 36 m m . I n dit blok is een bronzen
bus aangebracht die door m iddel van klinknagels is vast gezet . Op de
schij f zij nde let t er MY en T, drie pij len en het j aart al 1805 aangebracht .
Tij dens de conservering is de bus uit de schij f verwij derd en op deze bus
bevonden zich de let t ers THI CK en het cij fer 12. aangebracht en verder is
de dat ering 1805 ( afbeelding 86) . De brede pij len wij zen op een herkom st
van de Engelse m arine. De bet ekenis van de let t ers is t ot op heden nog
niet acht erhaald.
Afb. 86

Pokhout en schij f m et bronzen bus

van de Engelse m arine ( fot o: Rest aura) .
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Diversen ( 1.10)
I n het acht eronderzij ri t wee eikenhout en bordj es m et let t ers en randversiering gevonden. Op het
ene st aat D. JONGE, op het andere JACOB- . De let t ers en de versiering zij n plat verheven, wat wil
zeggen dat het hout rondom de let t ers is verwij derd, waarna het fond t ussen de let t ers in vlak
is gem aakt .6 Op de let t ers en de randversiering zij n rest ant en van bladgoud aanget roffen. De
acht ergrond acht er de let t ers was versierd m et blauw glasgruis dat verm engd was m et een past a
( zogenaam d st rooiblauw, zie ook hoofdst uk 13) . De randversiering best aat aan de bovenzij de van
de bordj es uit een hoekige kant elen- versiering en aan de onderkant uit golven. Aan de zij kant en
is geen versiering uit gesneden. Op de int erpret at ie van de bordj es wordt in hoofdst uk 14 nader
ingegaan.

Afb. 87
Naam bordj es m et
inscript ie 'D. Jonge
Jacob-

J 30 cm

10.3 Bedrijfsuitrusting
Laad en I osgerei ( 2.1)
I n de sleuf voor het acht eronder zij n vij ft ien haken aanget roffen. Deze kunnen onderverdeeld
worden in verschillende soort en last haken en schinkelhaken van verschillende groot t e. Bij
de last haken kunnen variat ies worden onderscheiden in vorm : ronde haken, sm alle haken en
haken m et een brede onderzij de en een relat ief kort e punt ( afbeelding 88) . De laat st e werden
voornam elij k gebruikt bij het t ransport van st enen. Hiert oe werden een ket t ing door de ogen
van beide haken gebracht waarvan de uit einden werden verbonden door m iddel van een ring,
zodat een driehoek ont st ond, waarbij de t wee haken in de t wee hoeken beneden zat en en de
bovenst e hoek werd verbonden het oog van een hij sm echanism e. De t wee haken werden langs
t wee randen van de st een gezet , waarna de ket t ing werd st rakget rokken. Op deze m anier konden
st enen van verschillende vorm en worden aangepikt .

Afb. 88

10cm

Bakkeren 1976, 35.
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1 0 .4 Adm in ist r a t ie
I n deze hoofdcat egorie zij n geen vondst en gedaan.
1 0 .5 N a viga t ie m idde le n
Tij dsm et / rig ( 4.3)
I n het acht eronder zij n onderdelen gevonden van een klok. Het bet reft de bel, de kleine en de
grot e wij zers, een aant al t andwielen en onderdelen van de hout en bekist ing ( afbeelding 89) !

193
10 ern

Afb. 89

Onderdelen van de klok.

1 0 .6 Ge r e e dsch a p
Tim m ergereedschap ( 5.1)
Tot het t im m ergereedschap behoort in ieder geval de sm eedij zeren bij l.8 Verderzij n geen vondst en
van deze cat egorie aanget roffen. Het lij kt daarom onwaarschij nlij k dat het t im m ergereedschap
zich in of bij het acht eronder heeft bevonden.
Breeuw- en onderhoudsm a t er/ aal ( 5.2)
Tot het breeuw- en onderhoudsm at eriaal behoren een t eerkwast , een kleine kwast9, een kruik1 °
en t wee bokkepot en.° Ook t wee ij zeren ket els 2 kunnen gerekend worden t ot deze cat egorie; ze
zij n verm oedelij k gebruikt om harpuis of lij nolie in t e koken ( afbeelding 90) .

7
8
9
10
11
12

VNR 122, 127 en 193.
VNR 234.
VNR 1 en 189.
Bij lage 28, cat nr2.
VNR 31 en 32.
VNR 29en3O.
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3001

lOcm

Afb. 90 ( vervolg) Breeuw en onderhoudsm at eriaal.

0029

10 cia
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Schoonm aakgereedschap ( 5.4)
I n het wrak zij n t wee borst els van een luiwagen gevonden.13 Verder bevond zich bij het schot
naar het acht eronder een hout en em m er)4 Deze best aat uit veert ien duigen die bij elkaarworden
gehouden door drie hoepels. De bodem is opgebouwd uit drie plankj es. Aan de bovenzij de van
de em m er bevinden zich t wee gat en waar het t ouw doorheen heeft gezet en van het handvat .

1

4w

Afb. 91

Em m er

( fot o: Rest aura) .

Diversen ( 5.5)
I n het acht eronder bevonden zich een m es, een m eshandvat en een slij pst een 5 Het m es is
vervaardigd van gesm eed ij zer, heeft een lengt e van 31 cm en is krom . Verder zij n op verschillende
plaat sen duigen en bodem fragm ent en van t onnen gevonden. Op één duig waren rest ant en van
t eer aanwezig. Som m ige bodem s en duigen hadden inscript ies, waarvan er t wee goed t e lezen
waren: VNR 89 ( duig) : 'S 182[ ] ', en VNR 131 ( bodem ) 'SPT 1824'. De m eest e kleine t onfragm ent en
bevat t en rest ant en van t eer. Het is aannem elij k dat de let t ers SPT verwij zen naar sept em ber en
dat hierm ee de product iedat um van het t eer is aangegeven.
1 0 .7 H u isr a a d
Meubilair ( 6.1)
VNR. 141a is een versierde t afelpoot die vervaardigd is uit één blok hout . Het st uk is versierd
m et ronde vorm en. Verder zij n bewerkingssporen van een beit el aanget roffen. Op zij aanzicht 1
bevinden zich t wee uit sparingen: 4 cm lang, 1 cm breed en 4 cm diep. Vergelij kbare uit sparingen
bevinden zich bij zij aanzicht 2. I n deze gat en zat het onderst el van het t afelblad. Op het
recht hoekige uit einde bevinden zich t wee uit st ekende spij kers en t wee spij kergat en.

13

VNR 96 en 150.

14

VNR21.

15

VNR 174 ( m es) , 177 ( handvat ) en 52 ( slij pst een) .
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Restanten van de tafel.

In totaal zijn twee van deze tafelpoten gevonden en twee halve. Daarnaast zijn vermoedelijk ook
de onderdelen van het tafelblad aangetroffen (VNR. 141a,c,d, f, g, hen mogelijk ookVNR. 141i
en j). Vermoedelijk hebben de halve tafelpoten tegen een wand in het achteronder gestaan. Het
tafelblad is niet in zijn geheel aangetroffen. Uit de delen die zich in het achteronder bevonden kon
opgemaakt worden dat de tafel opklapbaar was. VNR 141 g bestaat namelijk uit twee planken die
door middel van een in de plank verankerde kleine ketting waren verbonden. Deze ketting diende
als scharnier waardoor het tafelblad open en dichtgeklapt kon worden.
Verderzijn fragmenten van een stoel gevonden (VNR 291a tlm g). Het betreft kleine rondhouten
met ronde gaten; vermoedelijk de spijlen van een stoel. Omdat het om een zeer fragmentaire
vondst gaat, kon geen reconstructie worden gemaakt. Dit geldt niet voor de sierkasten die aan
beide zijden van de ingang vanuit het ruim hebben gezeten zijn. Deze zijn in hoofdstuk 8 ter
sprake gekomen.
Opberging (6.5)
In het achteronder zijn twee kisten aangetroffen. Ze bevonden zich aan stuurboord, direct achter
het schot. Toen de duikers een van de kisten trachtten te openen, bleek deze slechts gevuld
te zijn met zand en ander sediment. Doordat het hout zich in slechte staat bevond, vielen de
verschillende stukken vrijwel meteen uit elkaar.
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Kist 1 bestaat uit de volgende onderdelen:
LSH 64: achterpaneel
LSH 65: linker zijpaneel
LSH 66: deksel
LSH 67: rechterzijpaneel
LSH 68: bodem
LSH 69: voorpaneel
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De afm et ingen zij n als volgt : 85 cm fj engt e) bij 40 cm ( breedt e) bij 37cm ( hoogt e) .
Aan de buit enkant van de t wee zij panelen bevindt zich een ij zeren handvat . Deze handvat en zij n
C- vorm ig, waarbij de spit se uit einden naar buit en gebogen zij n. Beide handvat en zij n bevest igd
door m iddel van t wee ij zeren oogj es t er hoogt e van de spit se uit einden.
Er is één st uk beslag bewaard gebleven van het scharnier van het deksel. Van het andere beslag
rest een m oet en het afgeronde uit einde. Deze st ukken beslag waren t apsvorm ig en eindigden
op een kleine, afgeronde ruit . Ze waren aan het hout bevest igd door m iddel van vier spij kers. De
spij kerpunt en van deze spij kers waren aan de buit enzij de om geslagen. Op de kist zij n geen sporen
van verf aanget roffen.
Kist 2 best aat uit de volgende onderdelen:
LSH 71A: deksel
LSH 71 B: acht erpaneel
LSH 71C: bodem
LSH 71 D: voorpaneel
LSH 71E: linker of recht erzij paneel
LSH 71F: linker of recht er zij paneel
De afm et ingen van de kist bedragen: 56 cm ( lengt e) bij 30 cm ( breedt e) bij 25 cm ( hoogt e) . Het
deksel is langer en breder en heeft de volgende afm et ingen: 60 cm ( lengt e) bij 32cm ( breedt e) .
Het deksel was bevest igd aan de kist door m iddel van t wee scharnieren aan de binnenzij de. Er is
één scharnier bewaard gebleven; van het t weede rest eert alleen de afdruk.
De t wee zij panelen zij n bij na ident iek aan elkaar. Ze zij n beide nagenoeg vierkant en hebben een
groot C- vorm ig handvat . Dit handvat is bevest igd aan ruit vorm ige plaat j es door m iddel van ij zeren
kram m en, waarvan de uit einden aan de binnenzij de plat zij n geslagen. Bij deze kist zij n verfsporen
aanget roffen ( m et uit zondering van de bodem plank en een van de t wee planken van het deksel) .
Alleen de buit enzij de van de kist geverfd is m et een donkere verf.
Sanit air ( 6.8)
I n het vorige hoofdst uk is de pispot 6 beschreven. I n het acht eronder is eveneens het deksel van
de pot gevonden.1' Het bet reft een eikenhout en deksel best aande uit t wee aan elkaar bevest igde
schij ven. Het handvat is er aan de bovenzij de uit gesneden. Deze pot was niet de enige sanit aire
voorziening in het acht eronder; er bevond zich ook een vast t oilet ( zie hoofdst uk 8, afbeelding 66) .
De afvoer van het t oilet best aat uit een rond gat in de huid aan bakboordzij de. Het gat is afgewerkt
m et een loden bekleding. Ten t ij de van de laat st e reis was de opening in de huid afgeslot en door
m iddel van een kurk. Verder bevond zich in het t recht ervorm ige t oilet een t aps t oelopende st op
voorzien van een oog. Zodra de t j alk geladen was, lag de afvoer van het t oilet onder de wat erspiegel
en was daarm ee onbruikbaar. Om deze reden werd ook gebruik gem aakt van de pispot .
1 0 .8 Kom bu isgoe d
Van deze cat egorie zij n weinig vondst en gedaan. De vondst en die m et voedselbereiding in
verband gebracht kunnen worden zij n de grape18 en t wee kachelpannen19. De enige vondst die
in verband kan worden gebracht m et een vuurplaat s is een fragm ent van een doofpot 20. Om dat
er in het acht eronder geen aanwij zingen voor een vuurplaat s zij n aanget roffen, m oet dan ook
geconcludeerd worden dat de voedselbereiding niet plaat svond in het acht eronder. De opt ies
ie overblij ven zij n de zom erroef en het vooronder. De eerst e lij kt niet aannem elij k, om dat een
zom erroef een t ij delij ke verwij derbare const ruct ie was. Het m eest waarschij nlij k is dan ook dat
voedselbereiding plaat svond in het vooronder.

16
17
18
19
20

Bij lage 28
VNR 153.
Bij lage 28
Bij lage 28
Bij lage 28

cat . nr. 10.
cat nr. 6.
cat nr. 9 en 14.
cat nr. 11.
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1 0 .9 Ee t - e n dr in k ge r e i
Vaat werk, seniiesgoed ( 8.2)
Serviesgoed en vaat werk zij n niet in prim aire archeologische cont ext aanget roffen. Een bord2
dat uit vele fragm ent en sam engest eld kon worden, vorm t de enige aanwij zing voor deze
subcat egorie. Het bord is sam engest eld uit verschillende losse scherven die m et de zuigpom p
aan dek zij n gekom en. Zoals in het vorige hoofdst uk is beschreven, best aat de kans dat het hier
om ingespoelde vondst en gaat .
Drinkgerei ( 8.4)
I n de subcat egorie drinkgerei zij n indirect e aanwij zingen aanget roffen. Het bet reft de t wee
servieskast en die aan weerszij den van de deur t egen het schot t ussen acht eronder en ruim
hebben aangezet en. De vorm van kopj es en schot els is duidelij k t e herkennen in de planken.
I n t ot aal hebben zich t wint ig koppen, m inim aal t waalf schot els en t ien borrelglazen aan boord
bevonden. Verm oedelij k hebben in de sierkast en ook een t hee/ koffiepot , een suikerpot en een
m elkkannet j e gest aan. Verder is een aant al vondst en gedaan die in deze subcat egorie vallen. Het
bet reft drie bolle kannen, een kleine kan en een zeer klein kannet j e.22
1 0 .1 0 Vict u a lie
Vict ualie om vat alle vondst en die direct of indirect gerelat eerd kunnen worden aan
levensm iddelen aan boord.
Wat ervoorraad ( 9.1)
I n de zone direct voor het schot t ussen het acht eronder en het ruim is een aant al duigen van
een grot e t on aanget roffen.23 Het bet reft 4 duigen m et een lengt e van 80 cm en een breedt e van
12 cm . Aan de binnenzij de van deze duigen zij n geen rest en van t eer aanget roffen, zoals bij de
m eest e kleine t onnet j es het geval was. Het lij kt daarom aannem elij k dat het hier een opslagvat
voor drinkwat er bet reft .
Et ensvoorraad ( 10.4)
De verschillende dierenbot t en die zij n gevonden gedurende de opgraving zij n niet nader
onderzocht . Het bleek voornam elij k t e gaan om vondst en van buit en het wrak: zwerfafval op de
bodem van de Dordt sche Kil.
1 0 .1 1 Pe r soon lij k e be zit t in ge n
Schoeisel ( 10.2)
Tij dens het proj ect is een aanzienlij k aant al schoenfragm ent en via de zuigpom p en de
zeefinst allat ie aan dek gekom en. Het bet reft m inst ens 50 fragm ent en. Hoewel deze aanvankelij k
syst em at isch zij n verzam eld, is t wij fel ont st aan over de associat ie m et het wrak. Lederen
schoenen vorm en een t ypische zwerfvondst ', licht m at eriaal dat over de bodem zweeft en dat
in een wrak kan spoelen. Om deze reden zij n de vondst en in het kader van deze opgraving
beschouwd als niet gerelat eerde art efact en van het vondst com plex en worden ze derhalve niet
m eegenom en in de int erpret at ie van de invent aris.

21

Bij lage 28 cat . nr. 12.

22

Bij lage 28 cat nr. 7,8 ( bolle kannen) , cat . nr 13 ( kleine kan) en cat nr. 3 ( zeer klein kannet j e) .

23

VNR 225.
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Rookgerei ( 10.5)
Het voorkom en van pij penkoppen in de zeefresiduen heeft een vergelij kbare oorzaak als de
aanwezigheid van de subcat egorie schoeisel. Pij penkoppen dat erend vanaf de 16e eeuw zij n
gedurende het proj ect verzam eld. Deze vondst en kwam en voornam elij k naar boven t ij dens het
wegzuigen van het sedim ent om het wrak heen. Dit onderschreef het verm oeden van inspoeling
van st adsafval op de wraklocat ie.
Toch zij n door de duikers bij het opgraven van het acht eronder een aant al grot e kleipij pen
gevonden die wat bet reft dat ering overeenkom en m et het vondst com plex. Deze zij n in het vorige
hoofdst uk uit gebreid om schreven.
I n aanvulling op deze vondst en is ook een t abaksdoos gevonden.24 Het bet reft een ij zeren doosj e
van 15 bij 8 bij 4 cm , waarvan de bodem is verdwenen. De bovenzij de was eveneens aanget ast ; er
kon geen decorat ie worden onderscheiden.
To/ I et gerei ( 10.6)
Van deze cat egorie is slecht s één voorwerp aanget roffen. Het bet reft een benen luizenkam m et j e.25
1 0 .1 2 Ove r ige von dst e n
De laat st e vondst die besproken wordt is een voorwerp waarvan de aard niet duidelij k is
( afbeelding 94) 26 Het bet reft een vierkant plankj e van eikenhout m et één plat t e zij de en één
zij de m et reliëf. Cent raal in de bewerkt e zij de st aat een eikenhout en pinnet j e. Op de plank zij n
groeven aangebracht en het geheel is fraai afgewerkt . De vondst kom t acht er uit het acht eronder.
Mogelij k gaat het hier om een onderdeel van een hout en spel, bij voorbeeld ringwerpen. Een
andere opt ie is dat het hier gaat om een naut isch m eet inst rum ent .

2,5 cni
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Eikenhout en plankj e m et pin.

1 0 .1 3 I nt e r pr e t a t ie
De syst em at ische ordening van het vondst com plex en de vergelij king m et de invent arissen van
de Lut ina' en 'de Zeehond', geeft inform at ie over het ruim t egebruik aan boord, de opvarenden
en de funct ie van het schip. Wat bet reft het ruim t egebruik kan een schem at ische indeling van
de t j alk in funct ionele ruim t es de int erpret at ie het best verduidelij ken. I n hoofdst uk 8 is in det ai
ingegaan op de reconst ruct ie van de binnenbet im m ering in het acht eronder, voor nu is het van
belang de funct ionele ruim t es t e onderscheiden.

24
25
26

vNR 173.
vNR 160.
VN094.
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De Jonge Jacob. Hekt j alk uit de Dordt sche Kil
Reconst ruct iet ekening m et de funct ionele indeling
Afb. 95

Ruim t elij k funct ionele indeling van de hekt j alk.

De Jolige Jacob

De afbeelding is gebaseerd op de aard van de vondst en die in het acht erschip zij n gedaan. I n het
acht erschip zij n aanwij zingen gevonden voor opslag van m at erialen, het onderhoud van het schip
en het verblij f aan boord.
I n het acht erschip vond het sociale leven plaat s, zoals onder m eer is gebleken uit de
aanwezigheid van het m eubilair en de indirect e aanwij zingen voor het t heeservies. Voor de
sam enst elling van de bem anning geven de vondst en geen uit sluit sel. Er zij n geen vondst en
gedaan die wij zen op de aanwezigheid van een schippersvrouw. Verder zij n er geen aanwij zingen
voor de aanwezigheid van kinderen aangezien geen speelgoed is aanget roffen. Alleen op basis
van de aanwezigheid van t wee bedst eden, waarvan die aan bakboord grot er is dan die aan
st uurboord, kan gest eld worden dat het acht eronder geschikt was voor een schippersgezin
m et kinderen. Uit het archiefonderzoek is naarvoren gekom en dat de sam enst elling van de
bem anning t en t ij de van de schipbreuk in ieder geval best ond uit de schipper Hendrik Rit m eest er
en zij n vaderJoachem Rit m eest er. I n hoofdst uk 14 zal beschreven worden dat Hendrik Rit m eest er
get rouwd was m et Adriana Cornelia Kieboom . Aangezien de m eest e schippers die de delt a als
vaargebied hadden in deze periode ook een woning op het land hadden, is het goed m ogelij k dat
een deel van de fam ilie niet aan boord was. Verm oedelij k waren gedurende de langere reizen de
kinderen wel aan boord. Gebleken is dat de Rit m eest ers een woning hadden aan de Hoogst raat
in Werkendam .
De ruim t es naast en onder de bedst eden waren geschikt voor opslag ( zie ook hoofdst uk 8) .
De kist en hebben verm oedelij k beddengoed en ander t ext iel bevat , t erwij l in de overige kast en
serviesgoed en m ogelij k ook eet - en drinkgerei werd opgeborgen. Het is aannem elij k dat de
ruim t e onder de vloer eveneens diende voor opslag. Er is geen haardplaat s aanget roffen; alleen
de aanwezigheid van t wee kachelpannen vorm en een aanwij zing voor voedselbereiding in het
acht eronder. Aangezien een haardplaat s over het algem een best aat uit een zware haardplaat die
t ij dens de wrakvorm ing niet verdwenen kan zij n uit het acht eronder, m oet geconcludeerd worden
dat erin het acht eronder geen voedsel werd bereid. Hierm ee wij kt de indeling van de t j alk af van
het beeld dat naarvoren is gekom en uit de st udie van leef- en werkruim t es van schepen in het
Zuiderzeegebied in de 17 - 19e eeuw.27
De ruim t e direct buit en het acht eronder is in gebruik geweest als werkruim t e en de opslag
van de bedrij fsuit rust ing en reserveonderdelen. Dit wordt geïllust reerd door de aanwezigheid
van gereedschap voor het onderhoud van de rom p, de slij pst een en de last haken. Van de grot e
hoeveelheid blokken is een deel verm oedelij k opgeslagen in de ruim t e onder de zom erroef, ook
al valt niet helem aal uit t e sluit en dat ze t ij dens de laat st e t ocht van De Jonge Jacob' in gebruik
waren. De pokhout en schij ven die hierzij n aanget roffen, geven aan dat zich hier een opslag van
reserveonderdelen bevond. De zware blokken en de grot e hoeveelheid I ast haken behoren t ot de
uit rust ing van een vracht vaart uig dat gespecialiseerd is in het t ransport van zware lading.
De cent rale ruim t e in het schip was best em d voor de lading. Aangezien de planken van de
bij boot t ussen de st enen zij n gevonden, is het m ogelij k dat het vaart uig zich om gekeerd op de
lading bevond en bevest igd was aan het schip op het m om ent van schipbreuk. De vondst van het
dekzeil suggereert dat de t j alk m et een open laadruim t e voer op het m om ent van vergaan. Het
ont breken van dekplanken, m erkels of andere onderdelen van de afdekking van de laadruim t e bij
het los aanget roffen scheepshout bevest igt deze int erpret at ie.
De overige funct ies die gezien worden als st andaard bij de indeling van een binnenvaart schip in
de 191 eeuw, kunnen worden t oegeschreven aan de ruim t e voor de m ast . Het gaat om ruim t e voor
de opslag van zeilen, gereedschap, voedselbereiding en het slaapvert rek van de knecht .
De vondst en geven weinig t ot geen inform at ie over de sociale st at us van de opvarenden. De
enige voorwerpen die t ot de persoonlij ke eigendom m en gerekend kunnen worden, zij n de
kleipij pen, de t abaksdoos en de luizenkam . Dit zij n echt er algem ene vondst en die geen specifieke
inform at ie over de sociale st at us opleveren. Aansprekende vondst en die een beeld geven van de
welvaart van de schippersfam ilie en de knecht waren daarent egen zeker t e verwacht en bij het
opgraven van het acht eronder. Mogelij k is een en ander verloren gegaan t ij dens de wrakvorm ing.

27

van Holk 1996, 218- 219.
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De kalksteen in de regio van Doornik kan onderverdeeld worden in twee formaties: die van Doornik
en die van Antoing. I n de formatie van Doornik kan men nog eens vijf onderverdelingen maken, te
onderscheiden op basis van hun vorstbestendigheid.2 Doornikse kalksteen behoort tot het bovenste
Tournaisiaan en strekt zich uit vanaf Doornik langs de Schelde. De lading van het scheepswrak
maakt deel uit van de Doornikse kalksteen van Allain. Deze kalksteenbanken bevinden zich op een
diepte van ongeveer 30 m en elke bank is ongeveer 30 tot 40 cm dik. De kalksteen van Allain is een
van de oudste Doornikse kalksteentypes.
De Doornikse kalksteen wordt vaak onjuist omschreven als Blauwe steen of Pierre bleue. Met de
term Blauwe steen kunnen de volgende drie soorten steen beschreven worden: de Petit Granit,
de Calcaire de Meuse en de Pierre de Tournai.3 De Doornikse kalksteen en de Petit Granit zijn van
dezelfde ouderdom, namelijk het Tournaisiaan4. Blauwe hardsteen is een sedimentair gesteente
met veel fossielen. Wanneer het gehalte aan organisch materiaal in het gesteente minder is dan
3°/ s, krijgt de steen de typisch donkere kleur. Bij de bewerking van de blauwe hardsteen komt
een kenmerkende geurvrij. De fossielen zijn crinoiden ofzeelelies die op de zeebodem bedolven
werden onder het kalkslib.5
Zonder gedetailleerd geologisch onderzoek is het niet te achterhalen uit welke steengroeve de
lading afkomstig is.6 Zeker is wel dat we de bron van herkomst moeten zoeken in de Scheldevallei.
De steengroeven die zich in deze Scheldevallei bevinden zijn: Chercq, Calonne, Bruyelle, GaurainRamecroix, Antoing, Vaulx en Péronnes.
11.3 De steengroeven in de Scheldevallei
Vanaf de Romeinse tijd werden de rode en zwarte marmers uit België ontgonnen en bewerkt.
De waterwegen werden in die tijd gebruikt voorzowel import als export van dergelijke kostbare
materialen. Met uitzondering van de Maastrichtse tufsteen was Nederland arm aan steensoorten
en waren de Romeinen genoodzaakt om een gedeelte van hun infrastructuur op te bouwen uit
Belgische steensoorten.
Met de instorting van het Romeinse rijk, verdween ook vrijwel de gehele steenexploitatie in België.
Pas in de Middeleeuwen nam Doornik de voornaamste plaats in de steenoritginning weer in. Vanaf
de iie eeuw, maarvooral in de 121 eeuw, kende Doornik een bloeiperiode en leverde materiaal voor
kathedralen, doopvonten en grafstenen. Vanaf de 16e eeuw wordt de Doornikse kalksteen volop
geëxporteerd, zowel op nationaal als internationaal niveau. Voor de gotische architectuur geeft men
dan weer de voorkeur aan witte kalksteen. I n de Renaissance kennen de donkere steensoorten
echter weer een opleving. Vanaf de 181 eeuw zijn het vooral de Nederlanders die geïnteresseerd zijn
in deze steen. Via de vaarwegen kwam de Doornikse steen terecht op de Nederlandse markt.7
11.4 Steenontginning in de eerste helft van de 191 eeuw
Het winnen van steen is door de tijd heen een arbeidsintensief proces geweest Pas in 1905 wordt
de door compressielucht aangedreven boor [ de pneumatische boon geïntroduceerd doorAlfred
Degavre. I n de meeste steengroeven en mijnen werd het mechanisatieproces pas in de 20e eeuw
ingezet.8
I n de voorafgaande periode ging het om handwerk. Vermoedelijk werd bij de in de tjalk
aangetroffen stenen gebruik gemaakt van een eenvoudige methode van ontginning waarbij
een gat gemaakt werd van 0,60 m tot 1,00 m diep, met een diameter van 3 tot 4 cm. Dit gat kon

centre Scientifique etîechnique de la construction 1986.
Groessens 2008, 197.
Het Tournaisiaan duidt de periode aan van ca. 359 miljoen iaar geleden tot 345 miljoen jaar geleden en duidt niet
perse een geografisch gebied aan.
Groessens 2008.
camerman deed een grondige geologische studie naar de Doornikse kalksteen: ch. camerman & P. nolland,
La pierre de Tournai. Son gisement, sa structure et sea propriétés, son emp/oi actuel, son emploi dans Ie passé, in:
Mémoires de I s Sociëté BeI ge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, nr. 1, Bruxelles 1944.
Groessens 2005; Groessens 2008.
Etudes et documents du cercle royal d'histoire 1979, p. 93.
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m et de hand of m et behulp van een eenvoudige m echanische boor worden gem aakt . De m eest
gangbare wij ze in deze periode is m et de hand. Men m aakt e gebruik van een polygonaal of rond
breekij zer en een ham er m et een gewicht van 2 t ot 3 kg. Er best onden drie m anieren waarop
m en het gat kon boren. Bij de eerst e wij ze hant eerde één persoon het breekij zer en de zware
ham er. Bij de t weede wij ze werd het breekij zer vast gehouden door een persoon, t erwij l de ham er
gehant eerd werd door een ander. Bij derde m aniert enslot t e hield één m an het breekij zer vast en
werd er door t wee m annen afwisselend op geslagen. Bij elke variant werd het breekij zer na iedere
slag een kwart slag gedraaid. De werkwij ze is zeer arbeidsint ensief, m aar wel effect ief.
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Fot o van t oepassing m echanische boor.

Na de st udie van de bewerkingssporen op de st enen die in de t j alk werden aanget roffen,
is geconcludeerd dat m en gebruik gem aakt heeft van een m echanische boor. Vooral het
driehoekige boorgat m et ronde hoeken wij st daarop. De vorm van het gat kan alleen verklaard
worden m et een werkwij ze waarbij m et een m echanische boor het boorgat is uit geslet en door
naar de zij den t e wrikken ( afbeelding 98) .
Wanneer m en de gewenst e diept e bereikt had m et het boren, diende er slecht s nog een kleine
hoeveelheid explosief poeder in het boorgat gelat en t e worden. Men m aakt e er een lont aan
vast en de rest van het boorgat werd opnieuw opgevuld. De explosie zorgde voor grot e, ruwe
st eenblokken.9

9

Dem anet 1898,43- 102. Het hele boek handelt over alle t echnische aspect en van de m ij nindust rie.
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Afb. 98

Detailopname van een boorgat aangetroffen op de stenen.

De steenblokken werden uit de steengroeve getransporteerd met behulp van een reeks
wagonnen op een helling. Deze wagonnen konden in de eerste helft van de 191 eeuw
aangedreven worden door de stoommachine. 0 Ondanks de opkomst van de spoorwegen,
bleef men het transport van de stenen hoofdzakelijk uitvoeren overwaterwegen. Tot het einde
van de 191 eeuw werden de schepen handmatig en met behulp van eenvoudige mechanische
hulpmiddelen, om de stenen op te heffen geladen.1
Er bestonden verschillende manieren van steenbewerking na het mijnen: behouwen, prikken,
frijnen, vloeren, etc. De manier van bewerking wijst op een bepaald gebruik voor de steen Zo
werd de Doornikse kalksteen met de hamer bewerkt tot vierkante ruwe breukstenen voor de
aanleg van dijken, steenglooiingen en golfbrekers.
11.5 Vermoedelijke vaarroute van de hektjalk
Het waterwegennetwerk in Wallonië in de 19° eeuw bestond uit een aantal primaire lopen en hun
aftakkingen. Het betreft de Samber, de Maas, de Schelde en de Hene. Tot het midden van de 191
eeuw hebben weinig menselijke ingrepen aan dit netwerk plaatsgevonden. De ontwikkelingen
in de steenkoolindustrie na 1815 gaven een impuls aan van de riviernormalisaties. Rond 1800
zijn alle schepen op de Belgische kanalen en rivieren van het type platbodem. Gemiddeld
hebben deze schepen de volgende dimensies: 38 m lang bij 5 m breed (zoals de aak, de pleit, de
westerling ed.). I n de tweede helft van de ige eeuw zal de ontwikkeling van de stoommachine
een verandering te weeg brengen in het type vaartuigen op de Belgische waterwegen. 2
Voor de Belgische binnenwateren moet men echter een onderscheid maken in twee perioden:
de periode véôr 1830 en de periode na 1830. Tot het begin van de 191 eeuw bestond tussen de
twee voornaamste bekkens van België, die van de Schelde en die van de Maas geen verbinding.
Het nadeel hiervan was dat de industriegebieden van Henegouwen en Luik in isolatie raakten
en dat er grote kosten gemaakt dienden te worden voor wegtransport. Bovendien hadden de
politieke en economische toestanden van de buurlanden, met name Frankrijk en Nederland,
gevolgen voor de situatie in België. Het merendeel van de rivieren in België stroomt in noordelijke
richting. Regelmatig kon er geen doorgang verzekerd worden op deze waterlopen. Sinds het
einde van de 161 eeuw was de Schelde bijvoorbeeld regelmatig gesloten voor het waterverkeer.
Tenslotte bestond erzelfs nog in de 19° eeuw een groot verschil in de karakteristieken van de
verschillende waterlopen: tussen de diepte en algemene afmetingen van rivierlopen en sluizen.
De waterwerken die uitgevoerd werden tussen de 16° en de 18e eeuw waren gericht op regionale

10
11
12

Etudes et documents du cercie royal d'histoire 1979, 81.
Etudes et documents du cercie royal dhistoire 1979, 153.
Musée de la Wallonnie 1978, 18- 20.
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verbeteringen. Door de grote diversiteit in waterwegen, waren boottypes gebonden aan bepaalde
waterwegen. Voor transport over grote afstanden dienden de goederen daarom één of meerdere
malen overgeslagen te worden. Dit betekende dat de transportkosten hoog opliepen, wat nadelig
was voor de (internationale) handel.
Aangezien de lading van de tjalk afkomstig was uit regio Doornik vormt de Schelde de focus
van deze studie. In de eerste helft van de 191 eeuw was de Boven-Schelde gemiddeld 20 m
breed.13 De diepgang varieerde tussen 1,8 m en 2,1 m. Het maximaal tonnage voor de schepen
in deze periode bedroeg 200 ton. Na 1850 werd een aantal werken uitgevoerd om het waterpeil
te normaliseren. De tonnage werd verhoogd naar 260 tot 335 ton. Er werden in totaal zes sluizen
gebouwd. 4
De hektjalk in deze studie was in de vaart tussen circa 1840 en 1858, een periode waarin
de Schelde was aangepast aan zwaardere transportschepen. De diepgangsmerken op de
achtersteven geven aan dat het schip bij een maximale lading een diepgang had van 2.1 m. Er
bestonden in deze periode geen onoverkomelijke belemmeringen meervoor dit vaartuig in het
vaartraject tussen de Scheldevallei en de eindbestemming in Nederland.
De route kan gereconstrueerd worden vanuit Tournai (Doornik) tot aan Gent. Zodra de schepen
arriveerden in Gent kon men de reis naar het noorden verdervervolgen via Antwerpen ofwel via
het kanaal naarlerneuzen (afbeelding 99). De Beneden-Schelde (tussen Gent en de Nederlandse
grens) heeft nooit echte vaarproblemen opgeleverd. De diepgang varieert van plaats tot plaats:
van Gent tot Wetteren is de diepgang 2,1 m; tot Dendermonde is die 2,2 m tot 2,3 m en verder
stroomafwaarts 4,3 m en meer. Het maximaal tonnage van de schepen bedroeg 800 ton tot in
Dendermonde en 3200 ton tot in Antwerpen. Langs de Beneden-Schelde waren geen sluizen
aanwezig die de doorgang konden vertragen.'5 Voorbij Antwerpen kon men de vaart voortzetten
via de Ooster- of Westerschelde.
Een andere optie was via het kanaal van Terneuzen. Dit kanaal werd opengesteld in 1827. Het was
gegraven in de bedding van het 16eeeuwse kanaal van Gent naar Sas-van-Gent. De diepgang
van het kanaal was 3,6 m, maar werd 4,2 m in 1875.16 De Schelde kon stroomafwaarts bevaren
worden met behulp van de stroming of zeilend. Bij de vaarroute stroomopwaarts werd een beroep
gedaan op paarden of mankracht via een jaagpad van 1 tot 10 m breed.
Het is aannemelijk dat de volgeladen hektjalk deze laatste route heeft gekozen. De ScheldeRijnverbinding bestond in deze periode nog niet; de tjalk moet buitenom zijn gevaren vanuit
de Westerschelde naar de Oosterschelde, omdat ook het kanaal doorZuid-Beveland nog niet
bestond in deze periode. Vervolgens is het schip via het Krammer / Volkerak naar het Hollandsch
Diep gevaren. Van daaruit is het schip via de Dordtsche Kil en de Merwede (de Nieuwe Merwede
bestond nog niet) doorgevaren naar Werkendam, de thuishaven van de tjalk en de schipper.
I n hoofdstuk 14 komt naar voren dat laatste reis het traject Werkendam-Waspik besloeg op
23 juli 1858. De informatie uit de archieven spreekt tegen dat de tjalk vergaan is op de route
Doornik-Werkendam. De vraag is waarom de lading niet rechtstreeks naar zijn eindbestemming
is gebracht. I n hoofdstuk 5 is beschreven dat de schippers in de delta koopman waren van de
goederen die ze vervoerden. Het is goed mogelijk dat de schipper de stenen in Werkendam
had opgeslagen totdat hij, mogelijk van Rijkswaterstaat, opdracht kreeg stenen af te leveren in
Waspik.

13
14
15
16

De Boven-Schelde loopt van de Franse grens tot in Gent; de Beneden-Schelde of Zee-Schelde van Gent tot aan de
Nederlandse Grens.
De zes sluizen bevonden zich in Antoing, Espierres, Constantine, Berchem, Singem en Semmersaeke.
Grangez 1855, 211-219; Van der Herten 1996, 55-57.
Van der Herten 1996, 58.

119

Lek

Waal
Werkendam
Maas
—.
Waspik
/

Brugge

Sas-van-Gent

Breda

•

Tilburg
S

1

Gen
nl
ideronde

N

--

/
\t"

is
(Dooreik)

Afb. 99

— — —

- ---

Situatie 1847

Vaarroute van de tjalk en de route voorafgaand aan de schipbreuk op 23 juli 1858 (inzet).

120

De Jolige Jacob'

12

Onderzoek naar het houtgebruik en botanisch onderzoek
K. Hnninen en P. van Rijn

12.1 I nleiding
Het hout is onderzocht om informatie te verkrijgen over de gebruikte houtsoorten, de gebruikte
gereedschappen en de kwaliteit van het bouwhout. Ook zijn monsters genomen van het dekzeil,
touw en breeuwsel om te bepalen van welk materiaal ze zijn gemaakt. Van de inventaris van de tjalk
is onder meer een gesloten jeneverkruik geborgen. De inhoud ervan is aan een chemische analyse
onderworpen, uitgevoerd doorii. Langer (Universiteit Poznaft Polen). Doel hiervan is de aard van
de inhoud te bepalen. Het complete rapport van dit onderzoek is bijgevoegd als bijlage 29.
1 2 .2 Met hode
12.2.1 Het hout
Omdat de hoeveelheid hout erg groot is, zijn niet alle stukken uitgebreid onderzocht. De afmetingen
zijn door het ADC in tekeningen en foto's vastgelegd. Van een aantal eikenhouten (Quercus)
constructieonderdelen is alleen de oriëntatie in de stam genoteerd. Deze soort kan met het blote
oog worden gedetermineerd. De niet uit eikenhout bestaande delen zijn bemonsterd. Hierbij zijn
van veel voorkomende constructieonderdelen, zoals pennen, steekproeven genomen. De andere
houtsoorten zijn gebruikt voor dekplanken, de betimmering van het achteronder, de pennen in
de huid, de op het dek liggende ring van het gat van de waterpomp en enkele elementen aan de
binnenkant van het schip, waaronder de houder van het toilet.
Het hout is gedetermineerd door coupes in drie richtingen (dwars, radiaal en tangentiaal op
de groeirichting van het hout) te maken en deze onder een doorvallend-lichtmicroscoop met
vergrotingen tot 500x te onderzoeken.1 Hierbij is determinatieliteratuur van Schweingruber gebruikt.'
12.2.2 Het dekzeil en het breeuw sel
De monsters van het zeil en het breeuwsel van de bijboot zijn onderzocht door L. Kubiak-Martens.
Hierbij werden een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 250x en de referentiecollectie
van BI AX Consu/ t gebruikt.
12.2.3 Het touw
Erzijn zeven stukken touw onderzocht, waaronder een stuk dat aan het dekzeil heeft vastgezeten.
Het bleek niet (zoals verwacht) van hennep of vlas te zijn gemaakt, maar was samengesteld uit
het hout van dunne tenen van een houtachtige. Aangezien door de fabricageprocessen bij het
maken van het touw veel van de kenmerken die nodig zijn voor bepaling van de houtsoort verloren
zijn gegaan, moest het materiaal zowel onder de doorvallend-lichtmicroscoop bekeken worden,
zoals gebruikelijk bij de determinatie van nat hout, als onder de opvallend-lichtmicroscoop, die
gewoonlijk gebruikt wordt voor de determinatie van verkoold hout. Daarnaast is gekeken op welke
wijze de tenen tot touw zijn verwerkt.
Het touw is onderzocht door P. van Rijn. Pollenonderzoek aan het touw is verricht door C.
Troostheide, AAC.

De determinaties zijn uitgevoerd door N. den Ouden onder begeleiding van K Hânninen.
Schweingruber 1982.
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1 2 .3 Re su lt a t e n va n h e t on de r zoe k n a a r de in h ou d va n de j e n e ve r k r u ik
Van de vloeist of uit de j eneverkruik zij n t wee m onst ers genom en: Dl is afkom st ig van de heldere
vloeist of die in de kruik zat , D2 is genom en van de dikke vloeist of die zich op de bodem van de
fles bevond. Daarnaast is een referent iem onst er van Not aris- j enever ( R) onderzocht .

Afb. 100 De kruik ( l/ NR 157) direct
nadat hij boven wat er is gekom en

De m onst ers uit de j eneverkruik bevat t en beide slecht s 2- 3% et hanol, t erwij l het
referent iem onst er ca. 35% et hanol bevat . Dit weerspiegelt de oorspronkelij ke inhoud van de fles.
Daarnaast zij n st offen gevonden die t yperend zij n voor bier, zoals et hylacet aat , 2- phenylet hanol
en t yrosol, en andere st offen die t yperend zij n voor ongecont roleerde ferm ent at ie onder anaerobe
condit ies. Dit zal veroorzaakt zij n door een aant al anaerobe bact eriën. Deze zij n, evenals gist ,
m et behulp van m icroscopisch onderzoek aanget oond. I n het referent iem onst er ont breken ze.
Geconcludeerd kan worden dat de j eneverkruik geen rest en van j enever bevat , m aar van bier dat
door bact eriën en wilde gist is om gezet in de huidige vorm .
1 2 .4 Re su lt a t e n h ou t on de r z oe k
1 2 .4 .1 D e sch e e pscon st r u ct ie
De result at en van het hout onderzoek st aan in bij lage 30. De t j alk zelf heeft een zware const ruct ie
van voornam elij k eikenhout . Over het algem een is een goede kwalit eit gebruikt , m et weinig
knoest en. Voor st ukken m et krom m ingen, zoals de spant en, zij n st am m en m et zij t akken gebruikt ,
wat voor een opt im ale st erkt e zorgt . Voor de huid van het schip zij n voornam elij k t angent iale
planken gebruikt . De liggende elem ent en in het ruim , de leggers, zij n gem aakt van ( ruim ) halve
st am m en. De pennen zij n niet gem aakt uit t akken, m aar van fragm ent en uit grot ere st am m en.
Op enkele planken van de huid en aan de binnenzij de van de t j alk zij n sporen van insect envraat
waargenom en. Dit bet ekent dat deze delen zij n aangevret en op een m om ent dat ze droog waren.
Aan bewerkingssporen zij n enkele zaagsporen en sporen van een kant recht bij i zicht baar.
Zoals gezegd, zij n alle belangrij ke const ruct ieonderdelen van de t j alk gem aakt van eikenhout .
Ook het luik is van deze hout soort gem aakt . Voor de dekplanken en de pennen is dennenhout
( Pinus) gebruikt . De wiggen die in enkele pennen zij n geslagen zij n van eikenhout . Een op het dek
liggende ring, het om hulsel van de pom p, is van essenhout ( Fraxinus excelsior) .
1 2 .4 .2 D e binne nbe t im m e r ing va n he t a cht e r onde r
Voor de binnenbet im m ering zij n drie naaldhout soort en gebruikt : een liggende plank aan de
acht erwand is van zilverspar ( Abies alba) , een liggende plank onder de poort j es is van fij nspar of
lariks ( Picea/ Larix) en de deels geverfde vert icale planken van de binnenbet im m ering acht erin
zij n van dennenhout ( Pinus) gem aakt . Ook de houder van het t oilet is van dennenhout . Voor de
grot e planken van de binnenbet im m ering, zoals de schot t en naast de bedst eden, zij n t angent iale
dennen- en eikenhout en planken gebruikt . Ook LSH73, van de onderkant van het schot t ussen
het acht eronder en het ruim , is van dennenhout gem aakt . Een fragm ent van een m eubelst uk,
m ogelij k een st oelpoot , is van dennenhout . Dit is gedraaid en bevat vraat gangen van hout worm .
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1 2 .4 3 D e bij boot ( va a r t u ig 2 )
De bij boot is circa 6 m lang en 2 m breed. De holt e bedraagt circa 0,5 m . Ook deze is grot endeels
van eikenhout gem aakt . Hier is echt er niet alt ij d de best e kwalit eit gebruikt . Zo is één van de
spant en gem aakt door t wee balkj es ( LSH 90 en LSH 80) aan elkaar t e spij keren. Deze const ruct ie
is m inder st evig dan wanneer een krom gegroeid st uk wordt gebruikt , zoals bij de overige spant en
het geval. Toch was het noodzakelij k de knik in de spant en ext ra t e verst evigen door m iddel van
kleine balkj es van fij nspar/ lariks ( vnr. 20) . Deze zij n m et koperen spij kers aan beide zij den van de
knik aangebracht .

Er zij n drie pennen gedet erm ineerd. Twee ervan zij n van beukenhout ( Fagus sylvat ica) , één van
wilgenhout ( Salix) . De overige pennen zij n van eikenhout .
1 2 .5 Re su lt a t e n bot a n isch on de r zoe k
1 2 .5 .1 H e t de k ze il
Het dekzeil is gem aakt van linnen ( Linum usit at issim um ) , geweven in de basisweeft echniek.3
Opvallend is dat het een grove kwalit eit linnen bet reft : de epiderm isfragm ent en zij n niet geheel
van de vezels verwij derd. Of dit gevolgen heeft voor de duurzaam heid van het m at eriaal is niet
duidelij k.
1 2 .5 .2 H e t br e e uw se l
Erzij n drie breeuwselm onst ers onderzocht . Eén is afkom st ig van het luik in het dek van de t j alk.4
Het best aat uit veenm os ( Sphagnum cf. recurvum ) . Ook is er een blad van dophei ( Erica t et rali'x)
aanget roffen. Dophei kan t ussen het veenm os hebben gegroeid.
De beide breeuwselm onst ers uit vaart uig 2 best aan uit geplooid snavelm os/ fij n ladderm os
( Eurhynchium st riat um / Kindbergia praelonga) . Geplooid snavelm os groeit op neut rale t ot kalkrij ke
voedselrij ke grond, onder andere op boom wort els in bossen en duinen. Fij n ladderm os groeit op
zwak zure t ot neut rale hum euze grond in bossen en weilanden.5

Wendrich 1981.
LSH 108.
Siebel en During 2006, 498.
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12.5.3 Het touw
In tabel 4 staan de resultaten van het onderzoek aan het touw. Het meeste onderzoek is
uitgegaan naar een fragment van dik en stevig touw, waarvan vermoed werd dat het de
grootschoot betrof. De celstructuur van de dunne tenen waarvan het touw is samengesteld,
betreft duidelijk die van houtig materiaal en niet die van de bast van hout.
Resultaten van het onderzoek aan touw. Bi = diameter van het touw; stri =
Tabel 4
aantal strengen waaruit het touw is opgebouwd; B2 = diameter van de strengen; str2 = aantal
tenen waaruit een kabel is opgebouwd; 83 = diameter van de tenen; L = linksdraaiend; R =
rechtsdraaiend; alle maten zijn in centimeters.
vnr

Bi

stri

B2

str2

B3

soort

30

3,0

3L

1,3

8R

0,3

wilg?

44

3,0

3L

1,3

6R

0,4

indet

61

2,3

3L

2,0

6R

0,4

64

1,6

3L

0,8

6R

0,2

85

3,0

3L

1,5

7R

0,4

144

3,8

3L

1,5

5R

0,3

Touw dekzeil

4,0

3L

2,0

5-7R

0,3

wilg?

kornoelje?

Touw op dekzeil
Het touw is gemaakt van om elkaar gedraaide tenen (zie afbeelding 102).
De tenen lijken eenjarig te zijn. Elke teen afzonderlijk is hoogstwaarschijnlijk eerst in tweeën
gespleten. Het is niet uit te maken of de tenen eerst geschild zijn. De gespleten tenen zijn
waarschijnlijk eerst geplet om de vezels los te maken ten einde het touw buigzaam te maken, en
vervolgens rechtsom gedraaid. Vijf tot zeven van deze losse tenen zijn vervolgens samen linksom
gedraaid tot drie strengen die samen rechtsom zijn gedraaid en zijn gevormd tot een touw met
een diameter van circa 4 cm.

1011

1'

Afb. 102 Touw gevonden op het dekzeil (foto M. van Waijjen, BIAX Consult).
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Afb, 103 Het t ransversale vlak van de hout celst ruct uur van een hele of een halve t een
( fot o M. van Waij ] en, BI AX Consult ) .

Afb. 104 Laddervorm ige doorboring van m ogelij k kornoelj e ( cf Cornus, fot o M. van
Waij j en, BI AX Consult ) .

Het t ransversale ( 'kopse') vlak t oont een voor loofhout t ypisch pat roon van hout vat en ( zie
afbeelding 103) en op het radiale vlak zij n hier en daar nog duidelij k groepen van recht hoekige
cellen van de m ergst ralen t e onderkennen.
De hout celst ruct uur is zodanig aanget ast dat de karakt erist ieken om het t axon t e bepalen vrij wel
verdwenen zij n. Toch kon nog een zeer bepalende karakt erist iek gevonden worden, nam elij k een
laddervorm ige doorboring van de hout vat en en wel één die lij kt op die van kornoelj e ( Cornus; zie
afbeelding 104) .

Onderzoek naar liet hout gebruik en bot aniscli onderzoek

I n een poging een bevest iging van deze det erm inat ie t e krij gen is pollenonderzoek gedaan aan
een m onst er van wat er dat voorzicht ig door het t ouw is gespoeld. De acht erliggende gedacht e
was dat een concent rat ie van t enen van dezelfde hout soort een concent rat ie van pollen van deze
hout acht ige zou kunnen bevat t en. Dit onderzoek leverde echt er niet s op.'
Overige t ouwm onst ers
De andere zes st ukken t ouw die zij n onderzocht , zij n eveneens gem aakt van hout . Drie st ukken
zij n onderzocht op hout soort . Bij t wee ervan ( vnrs. 30 en 85) gaat het waarschij nlij k om wilg ( cf.
Salix) , vondst num m er 44 is niet det erm ineerbaar.
De belangrij kst e m at erialen gebruikt voor t ouw of kabel in Noordwest - Europa uit de m oderne t ij d
zij n, voor zover we nu wet en, vezels van hennep ( Cannabis sat iva) en vlas ( Linum usit at issim um ) .7
I n Engeland zij n bij prehist orische bot en verschillende vondst en gedaan van gesplet en t enen
van wilg/ populier ( Salix/ Populus) die gebruikt zij n als m at eriaal om planken aan elkaar t e
'naaien'. Onderzoek aan t ouw gem aakt van wilgent enen bij een boot uit Wales suggereert
dat de gesplet en wilgent enen eerst zij n geweekt en over de lengt e gedraaid zij n voorze t ot
t ouw verwerkt zij n. Andere voorbeelden uit Engeland van hout soort en gebruikt voor t ouw zij n
berk ( Bet ula) en t axus ( Taxus baccat a) , de laat st e ook gedraaid en geplet ( 'cracked') om de
buigzaam heid van de hout vezels t e vergrot en. Een t ouw van een m iddeleeuwse vindplaat s in
Dublin best ond uit t ien t ot vij ft ien gesplet en of hele t enen van t axus die sam engevoegd waren t ot
t wee st rengen en recht som in elkaar gevoegd t ot een t ouw m et een diam et er van ca. 10cm .8 Ook
uit m iddeleeuwse vindplaat sen in Schleswig zij n vondst en bekend van t ouw gem aakt van t enen
van eik, wilg, berk en hazelaar ( Cot ylus avellana) .9 Bij de Rom einse opgravingen van ValkenburgMarkt veld zij n m eerdere vondst en van t ouw gedaan die gem aakt zij n van in elkaar gedraaide
t enen van het zij eik het zij hazelaar.1° De dat ering van deValkenburgse vondst en is 1e2e eeuw
na Chr. Een van de j ongst e voorbeelden van gebruik van hout voor het m aken van t ouw kom t uit
West - Jut land, Denem arken, waar in de 191 eeuw in een agrarische om geving t ouw werd gem aakt
om vee m ee vast t e binden van de st engels en wort els van kraaiheide ( Em pet rum iiigrum ) ."
Het blij kt dus dat t enen van vele hout soort en geschikt zij n om t ouw van t e draaien. De m eest e
vondst en hebben bet rekking op veel vroegere perioden. Maar de 19eeeuwse vondst en uit
Denem arken lat en zien dat in agrarische gem eenschappen lokaal beschikbare m at erialen nog
heel lang gebruikt zij n. Het zelfde kan het geval zij n m et het t ouw van de t j alk.
1 2 .6 Con clu sie
De t j alk is gebouwd uit goede kwalit eit hout m et weinig knoest en. De gebruikt e hout soort en
zij n st erk en duurzaam .12 De rom p van het vaart uig is gem aakt van eiken. Het dek, de pennen
en delen van de bet im m ering van het int erieur zij n gem aakt van naaldhout . Mogelij k is het dek
gem aakt van dennenhout om dat dit m inder zwaar is dan eiken. Voor de pennen is een harde
hout soort nodig die gem akkelij k wat er opneem t , waardoor de st evigheid wordt vergroot en het
gat wordt gedicht . Zowel dennen- als eikenhout voldoen aan deze eis. De wiggen in de pennen
zij n gem aakt van eiken.
Er is over het algem een gebruik gem aakt van grondvorm en die opt im ale st evigheid bieden.
Voor de bij boot ligt dit anders. Om de vorm van het knikspant t e krij gen is het hout door de draad
heengezaagd. Verder is een van de spant en gem aakt van t wee balken in plaat s van uit één st uk.
Ook is één van de huidplanken in vorm gekapt , in plaat s van krom gebogen. Mogelij k gaat het
hierbij om reparat ies. Voor de pennen is naast eikenhout ook beuk en wilg gebruikt . Vooral deze

6
7
8
9
10
11
12

Het pollenonderzoek is uit gevoerd door c.Troost heide, AAc.
Er is echt er in de scheepsarcheologie bij schepen uit de m oderne t ij d nauwelij ks onderzoek aan vondst en van
sclleepst ouw gedaan; m ondelinge m ededeling 1. KoehI erNI SA. Een uit zondering vorm t St assen 1992.
McGrail 1998, 35.
Körber- Grohne 1989,103- 135.
Persoonlij ke observat ies van M. van Veen & P. van Rij n. hout gegevensValkenburg- Markt veld 1985- 1988, niet
gepubliceerd.
Persoonlij k com m ent aar 01e Magnus, t ouwanalist en - m aker, werkend voor het Vikingship Museum in Roskilde,
Denem arken.
Taylor 1981.
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laat st e soort levert niet bepaald st erk of duurzaam hout .
I n de t j alk is veenm os gebruikt als breeuwsel, in vaart uig 2 plooibladm os en/ of fij n ladderm os.
Het dekzeil is gem aakt van een grove kwalit eit linnen. Het t ouw is niet gem aakt van hennep of
vlas, zoals verwacht werd, m aarvan in elkaar gedraaide t wij gen, m ogelij k van kornoelj e en wilg.
Hiervan zij n geen parallellen uit de scheepsbouw van de m oderne t ij d bekend.
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Onderzoek naar de scheepsverf van 'De Jonge Jacob'
P. Brinkman en H. Sommer

13.1 I nleiding
Het aanzicht van een eikenhouten scheepswrak verschilt sterk van het originele uiterlijk van een
schip, waarin sommige gevallen kleurrijke versieringen werden aangebracht. Wanneerverfresten
bewaard blijven, kan een beeld worden gereconstrueerd van de oorspronkelijke decoraties. Op
het wrak en de losse scheepsonderdelen van De Jonge Jacob' zijn vele verfresten aangetroffen.
Dit vormde aanleiding om het te laten onderzoeken door specialisten op het gebied van
historische verf en kleurgebruik bij binnenschepen. I n dit hoofdstuk zullen de resultaten van het
onderzoek en de reconstructie van het aanzicht van het achterschip worden weergegeven. De
resultaten worden voorafgegaan door een algemene inleidende paragraaf over het schilderen van
schepen rond 1850, een beschouwing over de rol van verfonderzoek in de scheepsarcheologie en
een toelichting van de methoden en technieken voor het onderzoek.
13.2 Het schilderen van schepen rond 1850
De houten binnenvaartschepen vergden een intensief onderhoudsprogramma. Het grootste deel
van schip werd in die tijd geconserveerd door middel van houtteer.1 Steenkoolteer, dat gewonnen
werd uit de zuivering van stadsgas, was rond 1850 nog in opkomst.2 Voor de rondhouten werd
waarschijnlijk een lijnolieproduct zoals harpuis toegepast. Van de buitenkant van de romp
zette men slechts kleine delen voor de sier in de verf. Hierbij ging het om de kop van het schip
en vooral om het achterschip aan weerskanten van de achtersteven. Bronnen die specifiek
informatie geven over het schilderen van binnenvaartschepen zijn de administratieboeken van
scheepsschilders.3 Daarnaast zijn er vanaf het begin van de 19e eeuw schildershandboeken,
die een beeld geven van de schilderspraktijk in het algemeen.4 Hieruit valt af te leiden dat de
schilderspraktijk in de eerste driekwart van de 19e eeuw niet wezenlijk veranderd is, al werden er
natuurlijk wel voortdurend nieuwe materialen uitgevonden, vooral synthetische pigmenten.
Rond 1850 werd verf nog door de schilder zelf vervaardigd. Daartoe kocht deze de benodigde
materialen in en voegde die zelf samen. Verf is een mengsel van pigmenten, bindmiddelen en
toevoegingen zoals verdunningsmiddelen en drogers (siccatieven). Pigmenten bestaan uit kleine
korreltjes (bij scheepsverf meest van anorganische oorsprong) die de verf zijn kleur geven. De
herkomst van de pigmenten was zeer verschillend. Voor het schilderen van bedrijfsvaartuigen
zullen eenvoudige, betrekkelijk goedkope verven zijn gebruikt, met als kleurend bestanddeel
bijvoorbeeld aardpigmenten' zoals okers met hun bekende gele, roodbruine of bruine kleur. Een
speciale toepassing van okers was het zogenaamde gladhoutschilderen of houten, waarbij op een
passende onderlaag een dunne saus werd aangebracht, waarin vervolgens een houtnerfpatroon
werd geveegd. Hiervoor gebruikte men in het bijzonder de enigszins transparante ombers
en sienna's, eveneens aardpigmenten. Naast deze aardverven waren er de fabrieksmatig
vervaardigde pigmenten. Het meest toegepast was loodwit. Vooral het Hollandse loodwit genoot
een vermaardheid tot over de landsgrenzen. Andere voorbeelden zijn het koperhoudende
Spaans groen en Fries groen. Voor wat betreft blauw had het Berlijns blauw het ouderwetse
smalt verdrongen. Voor rood kwam het felrode vermiljoen in aanmerking, dat echter niet geheel

Bijv. crone 1946 (2de), 100.
Stokroos 2001.
Bijv. adrninistraties van de schildersbedrijven Elbers te Zwartsluis (1854-1876) en van der Meer te Terhorne (18801940).
Bijv. Simis 1992; Jacobson 1868; Van der Burg 1883; van der Kloes 1908; Van Hoek 1913.
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kleurvast was. Een andere gewilde verfst of was dodekop, dat een bruinrode kleur had, al dan niet
paars get int .
Om m et deze kleurst offen verf t e m aken m oest en ze grondig worden verm engd m et het
bindm iddel, in het geval van de scheepsverven was dat lij nolie. Daart oe werden pigm ent en
lij nolie voorgem engd en vervolgens dun uit gesm eerd over een m arm eren of glazen plaat . Met
een st enen of glazen loper, die aan de onderkant vlak geslepen was, wreef m en net zolang over
het m engsel, t ot dat de korrelt j es afzonderlij k m et lij nolie om geven waren. De zo ont st ane past a
kon langere t ij d bewaard worden, bij loodwit was een rust t ij d van een paar m aanden zelfs een
voorwaarde om een egale verf t e verkrij gen. Op het m om ent dat de schilder verf nodig had,
m aakt e hij de past a st rij kbaar m et lij nolie en voegde hij huipst offen t oe, zoals een droogm iddel.
De vakbekwam e schilder kende of m eende de eigenschappen van de pigm ent en t e wet en,
zoals de hoeveelheden en de soort benodigde lij nolie, de vereist e hoeveelheid siccat ief en de
m ogelij kheid om het wel of niet m et andere pigm ent en t e m engen. Dit soort recept en konden
per bedrij f verschillend zij n en en werden zelfs als schildersgeheim en gekoest erd, wat onderzoek
naar hist orische verf er niet gem akkelij ker op m aakt . De kwalit eit en de weersbest endigheid van
de zo ont st ane verf was in hoge m at e afhankelij k van de gebruikt e grondst offen, waarin een grot e
variët eit best ond. De prij s kon m eer dan een fact or 100 verschillen.
Uit de adm inist rat ieboeken van scheepsschilders vanaf 1854 blij kt dat het schilderen van schepen
vaak door de professionele schilder werd uit gevoerd. Slecht s af en t oe kom t m en verm eldingen
t egen van het afhalen van kleine hoeveelheden verf door de schipper. Dit zal dan wel bedoeld
zij n voor kleine klusj es en om beschadigingen bij t e werken. Gewoonlij k kwam de schilder elk j aar
langs om de boel bij t e werken en eens in de t wee t ot vier j aarvoor een grot ere beurt van het hele
schip.
1 3 .3 Sch e e psa r ch e ologie e n h e t on de r zoe k n a a r ve r f op bin n e n sch e pe n
Toen wij werden geconfront eerd m et verfsporen van de hekt j alk de Jonge Jacob en
onze speurt ocht begon naar scheepsverf van vergelij kbare schepen: dat wil zeggen van
bedrij fsvaart uigen van de Nederlandse binnenvaart in de 191 eeuw, bleek dat daarzeer weinig
over bekend is.' Archeologische onderzoeken naar schepen van de Nederlandse binnenvaart zij n
- en naar het lij kt in t oenem ende m at e - niet alleen gericht op het m arit iem e obj ect , m aar ook op
de plaat s en bet ekenis van het schip in zij n sociaal- econom ische en cult uurhist orische cont ext .
Bij zuiver 'scheepst echnisch' onderzoek zullen vooral t ypologie, const ruct ie en m at eriaalgebruik
worden onderzocht , bij het bredere 'm arit iem - ant ropologische' onderzoek zij n vanzelfsprekend
ook allerlei zaken zoals lading en scheepsirwent aris van bet ekenis.
Onderzoek naar een event uele kleurige ( geverfde) afwerking van het schip valt daar ergens
t ussenin, wat m ede verklaart dat op dat t errein weinig onderzoek is verricht . I m m ers voor de
scheepst echnische onderzoeker is de kleurige afwerking van het schip een t am elij k willekeurig
gegeven en m inder relevant dan bij voorbeeld de const ruct ie. Bovendien lij kt bij archeologische
scheepsrest en, zelfs wanneer deze goed zij n geconserveerd, de verf bij na alt ij d verdwenen. De
m arit iem - ant ropologische onderzoeker heeft dezelfde beperking en bovendien lij kt het gebruik
van scheepsverf op deze funct ionele en dus sober afgewerkt e vaart uigen weinig bet ekenisvol,
behalve m isschien dat er een verband kan best aan t ussen m at e en soort van kleurgebruik en de
welvaart van schipper of eigenaar.
Het gebrek aan aandacht voor scheepsverf bij binnenschepen is dus wel verklaarbaar. I nderdaad
was de beschildering van bedrij fsvaart uigen over het algem een sober en doelm at ig en vooral
gericht op bescherm ing van het onderliggende const ruct iem at eriaal. Spect aculaire kleurige
afwerkingen zoals bij m arineschepen, st ads- en st at enj acht en en 'speelvaart uigen', vooral
die uit eerdere periodes, zij n niet t e verwacht en. Toch m enen wij dat ook een eenvoudige
kleurige afwerking niet zonder belang is. Een kleurwordt im m ers alt ij d gekozen - al dan niet

Onderzoek naar scheepssier heeft zich begrij pelij kerwij s in eerst e inst ant ie gericht op de kunst zinnige afwerkingen
m et beeldhouwwerk en polychrom ie van bij voorbeeld oorlogsbodem s en st aat siej acht en of van bij zondere,
doorgaans bewerkt e scheepsonderdelen zoals hakkeborden, roerbeelden en - klikken, m ast bekroningen en
- borden. Het bet reft bovendien m eest al een vroegere periode. Zie bij . Schokkenbroek en Zonnevylle 1995.
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ingegeven door een best aande t radit ie. En verf vorm t niet alleen de opperhuid' en daarom een
zeer belangrij ke karakt erist iek van het schip, m aar kan ook welbewust e accent en leggen op
scheepsvorm en zoals de zeeg, of op bij zondere const ruct ies zoals ( in het geval van De Jonge
Jacob'] het hek. En inderdaad kan doorverfgebruik een boodschap worden uit gedragen, zoals
die van welvaart , ordelij kheid of gebondenheid dan wel ôngebondenheid aan bepaalde t radit ies.
Wanneer een bepaalde kleurvanuit de t radit ie of j uist in cont rast daarm ee werd gekozen, zal dit
in beide gevallen een int eressant gegeven opleveren. Kennis van de kleurige afwerking helpt dus
om ons beeld over het schip t e com plet eren.
Hier boven m eldden wij dat verf bij archeologische scheepsvondst en vaak verdwenen lij kt .
Maarzoals uit het onderzoek van De Jonge Jacob' blij kt - een schip dat m eer dan een eeuw
op de zeebodem lag en op het eerst e gezicht geen spoort j e verf vert oont - kunnen ook geringe
verfsporen bij nadere beschouwing en m et behulp van analyset echnieken aanwij zingen
bieden voor reconst ruct ie van de oorspronkelij ke verf en daarm ee van het werkelij ke uit erlij k
van het schip. Die sporen kunnen gem akkelij k over het hoofd worden gezien. Het verm oeden
is gerecht vaardigd dat bij m eer archeologische scheepsvondst en - om ons daart oe t e
beperken! - nog verfsporen aanwezig zij n. Bovendien zij n er belangrij ke aanvullende m et hoden
om onderbouwde hypot hesen over kleurgebruik bij schepen op t e st ellen, zoals onderzoek
naar nog best aande hist orische schepen en scheepsm odellen en onderzoek van archief- en
beeldm at eriaal. En niet in de laat st e plaat s zij n er cont em poraine bronnen, al zij n die schaars,
waar hierboven al naar verwezen werd.6
Dit onderzoek beoogt behalve enige bij drage t e leveren aan het scheepsarcheologisch onderzoek
naar De Jonge Jacob', ook het begin t e zij n van een m eer syst em at isch onderzoek naar hist orische
scheepsverf bij de binnenvaart .
1 3 .4 M e t h ode n va n on de r zoe k n a a r de k le u r ige a fw e r k in g va n 'D e Jon ge Ja cob'
De rom p en de rest en van het int erieur zij n m et het oog nagelopen op verfrest en. Van de
gevonden rest en zij n m onst ers genom en, in de regel t er groot t e van enkele m illim et ers. Deze
m onst ers zij n op verschillende m anieren best udeerd. Allereerst m et een st ereom icroscoop
( vergrot ing 20- 80 x) , om een eerst e indruk t e krij gen van de opbouw van de verflagen.
Enkele t ient allen verfm onst ers zij n volgens het gebruikelij ke procedé in giet hars ingebed
en doorgeslepen zodat verfdoorsneden konden worden bekeken m et behulp van de
donkerveidm icroscoop ( vergrot ing 200 - 400 x) . Hierdoor werden aanvullende gegevens over
de opbouw en de sam enst elling van de verf verkregen. Ook werden fragm ent en van de verf
geïsoleerd en geprepareerd voor best udering m et doorvallend ( al dan niet gepolariseerd) licht
voor nadere pigm ent ident ificat ie.
Tenslot t e is op som m ige verfdoorsneden door m edewerkers van het I nst it uut Collect ie Nederland
t e Am st erdam zowel nat - chem isch als inst rum ent aal- analyt isch onderzoek verricht om het soort
pigm ent nader t e ident ificeren.'
Deze onderzoeken hebben vele gegevens opgeleverd. Echt er, de int erpret at ie van de laagsgewij ze
verfopbouw van De Jonge Jacob' is niet eenvoudig. Dat zou onder norm ale om st andigheden al
het geval zij n wegens het verhoudingsgewij s zeer frequent e scheepsonderhoud waarbij oude
verflagen zullen zij n gekrabt of geschuurd alvorens een nieuwe laag werd opgezet . Vanwege
het langdurig verblij f onderwat er is t evens sprake van groot schalig loslat en van ( delen van) het
verfpakket , van allerlei neerslag en aangroeisels en van ( versnelde?) chem ische om zet t ingen
van de verf. Ook kan niet in alle gevallen worden vast gest eld dat de gevonden verfrest en
represent at ief zij n voor het gehele schilderwerk. De verfrest ant en werden im m ers spaarzaam
aanget roffen, vaak op de plek van een put in het hout , bij voorbeeld bij een diep ingeslagen

Om dat het schilderen van schepen ( anders dan I eren, breeuwen of harpuizen) geen t ypisch 'scheeps'am bacht
was, is best udering van de vroegere huisschildersprakt ij k van belang. Direct e verwij zingen naar scheepsverf
zij n zeldzaam en vooral t e vinden in bedrij fsarchieven. Ook in deze branche zullen er onget wij feld vele
'schildersgelieim en'zij n geweest , waardoorveel kennis nooit werd vast gelegd en verloren is gegaan.
Wii zij n drs. Mat t hij s de Keij zer en dr. Luc Megens van het I nst it uut collect ie Nederland dankbaar voor het
onderzoek van verfdoorsneden m et Scanning- Elect ronenm icroscopie m et energiedispersieve ront genanalyse ( SEM[ DX) ; dit onderzoek wordt in de t ekst verm eld als "pigm ent analyse I cN 21.01.09".
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bout , of in een naad. Bovendien kom t het voor, dat , waarschij nlij k t en gevolge van krabben en
schuren, enkele cent im et ers verderop een iet s andere laagopbouw is gevonden. Een ext rapolat ie
van de gevonden kleurrest en naar vergelij kbare schepen zou in dit st adium van het onderzoek,
waarin nog zo weinig bekend is, bovendien dubbel hachelij k zij n om dat soort en m at e van
scheepspolychrom ie, evenals scheepssier, van vele fact oren afhankelij k zal zij n geweest .8
Ten slot t e ont breekt het vooralsnog aan referent ies. Ons zij n geen eerdere verslagen van
m icroscopische st udies naar verf van vergelij kbaar archeologisch m arit iem erfgoed bekend.
1 3 .5 D e r e su lt a t e n va n h e t ve r fon de r zoe k
1 3 .5 .1 D e r om p
Op de gehele lengt e van de rom p onder het berghout , zowel aan st uurboord als aan bakboord en
op de acht erzij de, werden rest en van verf aanget roffen. Dit geldt ook voor het boeisel t ot aan het
hek acht er op het schip. I n m icroscopische verfdoorsneden is hierbij st eeds zicht baar een direct
op het hout aangebracht e am orfe zwart e laag, verm oedelij k t eer, of wellicht lij nolie of harpuis.
Boven deze laag bevinden zich een of m eerdere lagen m et een wit acht ig pigm ent , dat als loodwit
kon worden geïdent ificeerd.9 Het schip was dus grot endeels wit geschilderd, wat opm erkelij k
m ag worden genoem d. Men zou im m ers verwacht en dat de rom p van een hout en schip slecht s
get eerd of geolied zou zij n, ook die van een hekt j alk. Deze m ening heeft ook G. Crone: " Daar een
hout en schip get eerd was, bepaalde zich het schilderwerk t ot de roef die groen of blauw was m et
wit t e banden

" 1O

1 3 .5 .2 H e t be r ghout onde r de boor de n va n he t he k
Op het gedeelt e van het berghout onder de boorden van het hek zij n op de gebruikelij ke am orfe
zwart e ( t eer?) laag afwisselende blauwe verfiagen geschilderd. Opvallend daarbij is dat per
laag verschillende blauwe pigm ent en werden aanget roffen. De blauwe kleur st ond dus vast ; de
verfsoort niet . Zie onderst aande afbeelding.

Afb. 105 Micioscopische verfdoorsnede van het berghout ( m agn 200 x.
coli. Brinkm an SA 1- 12) . Fot o / CN Am st erdam .

8
9

10

Bij voorbeeld van het scheepst ype, waarbij j uist de hekt j alk m ogelij k naarverhouding rij ker was versierd, zie crone
1946, 97.
Zowel m icroscopisch ( in preparsst m et doorvallend licht ) als m icrochem isch kon loodwit worden geïdent ificeerd.
De m icrochem ische analyse werd uit gevoerd door M. de Keij zer in het I nst it uut collect ie Nederland ( I CN) t e
Am st erdam ( j anuari 2009) . I n de m icroscopische verfdooranede is het loodwit verrassend m oeilij k herkenbaar.
Aanvankelij k leek ook sprake van een bruin pigm ent ( in een apart e laag) m aarwaarschij nhij k is sprake van
verwarring m et bruine of verbruinde Oij n) olie, harpuis o.i.d. I n m icroscopische preparat en is m et behulp van
doorvallend licht het wit t e pigm ent wel waarneem baar.
Orone 1946, 100.
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De opbouw hiervan is als volgt : de eerst e dikke verflaag best aat uit loodwit , weinig krij t en
koperhoudende groene en blauwe pigm ent en. Het is niet duidelij k of de groene pigm ent korrels
oorspronkelij k blauw waren of dat het een m engsel van groen en blauw pigm ent bet reft . Op
deze laag ligt een dunne okerlaag die niet als zelfst andige verflaag zal hebben gediend, m aar als
ondergrond voor de blauwe verflaag m et daarin Pruisisch blauw en loodwit .1
1 3 .5 .3 H e t boe ise l onde r de boor de n va n he t he k
Ook het gedeelt e van het boeisel onder de boorden van het hek is een aant al m alen
overgeschilderd. Op de am orfe zwart e ( t eer) laag zij n afwisselende lagen bruin, wit en blauw
gezet . De volgorde is niet helem aal duidelij k; de bovenst e laag is echt er blauw. Het boeisel heeft
er gedurende het best aan van het schip dus niet st eeds het zelfde heeft uit gezien, m aar in zij n
laat st e fase was het blauw. Evenals bij het berghout is bij de ( t enm inst e) t wee blauwe verflagen
een verschil in verfgebruik: de onderst e blauwe verflaag best aat uit een licht blauw pigm ent m et
veel Çj ood] wit en de bovenst e uit een kracht ig helderblauw pigm ent dat als Pruisisch blauw kon
worden geïdent ificeerd, verm engd m et grove korrels ( lood) wit .2 Het bruin best aat verm oedelij k
uit een of m eerdere aardpigm ent en zoals oker of om ber, verm engd m et wit .
1 3 .5 .4 H e t he k
De boorden van het hek best aan uit planken die zich vanaf ongeveer anderhalve m et er vanuit
de acht erst even losm aken van het boeisel en van daaruit vrij naar acht er lopen om boven
de acht erst even bij elkaar t e kom en. Op het acht erst e gedeelt e van deze boorden is een
licht verhoogd gedeelt e zicht baar, begrensd door een ronde rand. Op dit verhoogd gedeelt e
bevinden zich in enkele spij kergat en verflagen, waarbij de onderst e wit t e laag wordt gevolgd
door grij sblauw ( sm alt ?) wit m et groene korrels zoals op het berghout en t en slot t e wit . Op het
gedeelt e daarvoor bevinden zich enkele wit t e lagen.
De onderkant en van de boorden sluit en boven de acht erst even aan op de hekbalk. Deze balk
en de acht errand van de boorden vorm en een driehoekige opening, waarde helm st ok door
heen st eekt ( het hennegat ) . De onderzij de van de hekbalk bevat enkele licht blauwe lagen, op de
bovenzij de zit op het hout een rode laag, dan wit en weer rood. Daaroverheen zit een een blauwe
laag en een donkerblauwe laag en t en slot t e wit m et groene pigm ent korrels.

Afb. 106 Sporen rode verf op de hekbalk van 'De Jonge Jacob' ( Fot o PBJ.

11

12

Pigm ent analyse lcN 21.01 09 Zowel de verfdoorsneden als de preparat en van nrs. 12 en - 12A t onen ook een aant al
flet sblauwe glasacht ige 'splint ers' die karakt erist iek zij n voor het pigm ent sm alt , dat m en niet direct in verband zou
brengen m et scheepsverf. De aanwezigheid hiervan kon niet m et zekerheid worden vast gest eld, nader onderzoek is
wenselij k.
Bij v. SA1- 9b. Pigm ent analyse I CN 21.01.09.
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1 3 .5 .5 D e poor t j e s in he t a cht e r schip
De poort j es in het acht erschip zij n zoals vaker bij hekt j alken het geval is geweest 3, relat ief
rij k versierd. Direct om de poort en heen was een sm alle wit t e rand, afgedekt m et rood en
daaroverheen een grij zige laag. De reliëflij st en die hierom heert gespij kerd zat en waren wit
geschilderd en afgedekt m et bladgoud. De poort en hebben een doorvoer door de scheepshuid,
waarvan de bodem licht blauw is geverfd.
1 3 .5 .6 D e a fw e r k ing va n he t int e r ie ur ( he t a cht e r onde r )
Enkele kast deurt j es hadden een duidelij k waarneem bare hout nerfschildering, zij waren
'gehout '. Vlak naast de pat rij spoort en in het acht erschip werden eveneens t wee van zulke lagen
aanget roffen. Hierbij was, zoals gebruikelij k, t elkens een dikke wit t e laag afgedekt m et een
dunne, sem i- t ransparant e verfsaus, waarin het nervenpat roon was aangebracht . Deze afwerking
is ook op het plafond t erug t e vinden.
1 3 .5 .7 H e t sie r k a st j e t e ge n he t voor schot va n he t a cht e r onde r
Een onderzocht plankj e van de sierkast was in eerst e aanleg ( lood?] wit geschilderd. 4 Lat er werd
hierover een ( lij n?) ot ielaag gest reken m et die een beet j e wit pigm ent bevat t e. 5 Hier over is een
zwart e, vrij wel hom ogene laag gezet 6 en t enslot t e een verflaag m et een licht gebroken wit t e
kleur. 7
De zij kant van het plankj e ( de zicht kant ) is verguld, niet m et een im it at ie goud- of bronsverf, m aar
m et bladgoud. Hiert oe werd m isschien de oorspronkelij ke wit acht ige laag weggeschuurd zodat
de onderliggende donkere laag zicht baar werd, waarop vervolgens een kleefm iddel op oliebasis
en vervolgens het bladgoud werd aangebracht . Het is ook m ogelij k dat op de zij kant van het
plankj e nooit de wit acht ige t oplaag werd aangebracht die wij op andere plaat sen aant reffen,
m aar dat de schilder die uit spaarde en recht st reeks op de donkere ondergrond een kleefm iddel
en het verguldsel aanbracht : een wel erg econom isch gebruik van verf. Over de zwart e laag werd
een waarschij nlij k st erk oliehoudende licht rode ondergrond" voor het verguldsel aangebracht , die
op som m ige plekken de zwart e laag echt er niet helem aal bedekt e. Hierop werd het uit erst dunne
( < 1 m icron] laagj e bladgoud aangebracht ?
1 3 .5 .8 H e t t r a pj e
De linker boom van het st eekt rapj e dat in het wrak werd gevonden, is vele m alen overgeschilderd.
Acht ereenvolgens t reffen wij de volgende verflagen aan: wit , t ransparant ' geelbruin ( m ogelij k
alleen olie m et weinig rood pigm ent ) , nogm aals wit , hom ogeen zwart ( een t eeracht ig product ) ,
anderm aal wit en t enslot t e grij zig- t ransparant ( m ogelij k alleen een olielaag m et zeer weinig rood
pigm ent ) .`
Een onderzocht e t rapt rede is wit acht ig m aar bij nadere beschouwing onder de st ereom icroscoop
m et een zweem roze. Er kan sprake zij n van een kleur die werd aangeduid als 'appelbloesem ',
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Zie crone 1946, 100.
Verfdoorsnede nr.18 laag 1. Deze laag ont breekt echt er bij Verfdoorsnede nr.19 ( want incom plet e doorsnede) .
Verfdoorsnede nr.18 laag 2 en Verfdoorsnede nr. 19 laag 1.
Verfdoorsnede nr.19 laag 2 ( verm oedelij k best aand uit 2 lagen) en Verfdoorsnede nr.18 laag 3: daar lij kt de zwart e
laag part ieel weggehaald ( geschuurd?) waarna laag 3 als ondergrond voor het bladgoud werd aangebracht
Verfdoorsnede nr.19 laag 3. Bevat grove 000d?) wit t e korrels en ook kleine wit t e, bruine, bruinrode en gele
korrels. Deze laag ont breekt dus bij Verfdoorsnede nr. 18 om dat die daar m ogelij k is weggeschuurd waarna de
verguldselgrond werd aangebracht
Verfdoorsnede nr.18 laag 3. De kleine helderrode korrels in deze laag zij n anders dan de oranj eacht ige korrels in
Verfdoorsnede nr. 15 laag 3. Ook zij n ze kleiner en geringer in aant al.
Verfdoorsnede nr.18 laag 4.
Verfdoorsnede nr.17 resp. lagen 1, 2A en 2B, 3, 4, 5 en 6.
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die best aat uit loodwit m et een gering bij m engsel van een rood pigm ent .` De verfdoorsnede
bevest igt dit : er is sprake van een wit pigm ent m et een fij n verdeelde rode t oevoeging.22
Deze laag is geschilderd over een grij zige verflaag die direct op het hout werd aangebracht .23
I nt eressant is de geschilderde gekleurde baan op de t rapt reden. Deze loper' is roodbruin
en eigenaardig genoeg direct op het hout geschilderd. De appelbloesem - verflaag werd dus
uit gespaard t er plekke van de loper, wat duidt op een zuinig gebruik van m at eriaal, m aar niet van
arbeid om dat het eenvoudig wit schilderen van de t reden en het daaroverheen aanbrengen van
de loper t ij d geen verf m aar wel t ij d zou hebben gespaard. Het rode pigm ent kon m icroscopisch
als oker worden geïdent ificeerd.24
1 3 .5 .9 D e w a t e r t on
De duigen van de t on zij n op de plaat s waarde hoepels gezet en hebben onbeschilderd. Op
plaat sen die niet door de hoepels werden bedekt vonden wij op een zwart - am orfe ( t eer) laag een
pigm ent m et dat een st erke gelij kenis vert oonde m et het wit van de rom p, en m icroscopisch als
loodwit werd geïdent ificeerd.25 De t on werd dus eerst in de werkplaat s geassem bleerd, daarna
get eerd en vervolgens wit geschilderd. Men kan zich afvragen wat het nut van een t eerlaag ônder
een wit t e loodverf is, die im m ers goede conserverende eigenschappen heeft . Misschien kan dit
beduiden dat de kuiper zij n scheepst onnen get eerd afleverde waarna de schipper kon besluit en
om deze al dan niet t e ( lat en) beschilderen.
1 3 .5 .1 0 D e n a a m bor dj e s
Los in het acht eronder zij n t wee naam bordj es gevonden. Deze bordj es hebben zodanige
afm et ingen dat ze goed passen op de hekbalk, m aar dat zij daar daadwerkelij k hebben gezet en
kan niet m et zekerheid worden vast gest eld. De let t ers zij n in hoogreliëf aangebracht , dus op
een verdiept e acht ergrond. Zij zij n verguld over een wit t e ondergrond. Het verdiept e gedeelt e is
voorzien van een dikke verllaag die heden een heldere groenblauwe kleur heeft . Deze verf loopt
door t egen de zij kant van de let t ers en t egen de verhoogde rand om het verdiept e gedeelt e heen.
I n deze verf is st rooiblauw gest rooid. Dit is grofkorrelig blauw glas. Over dit st rooiblauw zit een
grij zige laag. Hierdoor worden de scherpe kant en van de korrels van het st rooiblauw verzacht
t ot een hobbelig oppervlak. Het ligt voor de hand dat deze bovenst e laag ooit doorzicht ig was,
waarschij nlij k een lij nolieproduct . Bij de verhoogde om lij st ing van de borden ont breekt langs de
bovenrand elk spoor van verf. De rest van de om lij st ing, de zij kant en van de borden en de gehele
acht erkant zij n wit geverfd m et daaroverheen een laag die heden een zwart aanzien heeft .

Afb. 107 Det ailfot o van het st rooiblauw op de naam bordj es.
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Gebruikelij k was een m engsel m et Engels rood ( rode oker) of dodekop ( caput m ort uum ) . Voor het am bacht elij k
gebruik van dodekop zie bij v. L. Sim is, op.cit p19 en een int erview van J. Oldenburger m et P. Kem penaar van
verfm olen 'De Kat ' in Binnenst ad Ner. Vrienden van de Am st erdam se binnenst ad, nr. 218, okt ober 2006. Kem penaar
cit eert W. van der Vuurst , Beschrj eing der Verfwaren ( 1819) .
Verfdoorsnede nr.15 laag 3.
Verfdoorsnede nr.15 laag 2.
Pigm ent analyse I CN 21.01.09
Verfdoorsnede nr. 48, t oplaag.
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1 3 .6 Conclusie : r e const r uct ie va n de k le ur e n va n he t a cht e r schip
Ondanks de slecht s zeer gedeelt elij ke conservering van de verf en ondanks de last ige int erpret at ie
van de verflagen waar hierboven op werd gewezen, is het verleidelij k om een reconst ruct ie t e
wagen van het geschilderde uit erlij k van De Jonge Jacob' op het m om ent van schipbreuk.
De scheepshuid van 'De Jonge Jacob' was grot endeels, in één of m eerdere lagen, wit geschilderd.
Dit bet reft zowel het boeisel als de scheepshuid onder het berghout . Op het berghout zelf kon
geen verf worden vast gest eld, wat niet bet ekent dat het er niet gezet en kan hebben. Deze
overwegend wit t e beschildering van het schip is de groot st e verrassing van het onderzoek.
De overige kleuren die hieronder worden genoem d, passen in het pat roon dat gebruikelij k was in
de binnenvaart . Zowel het vergulden van de genoem de onderdelen als het spaarzam e gebruik van
rode accent en en het gebruik van st rooiblauw zij n prakt ij ken die st andaard worden beschreven in
de geraadpleegde schildersbest ekken.26
Een verdere verrassing was het gebruik van blauw, om dat op cont em poraine afbeeldingen bij na
alt ij d groen wordt waargenom en. Uit de schildersbest ekken blij kt echt er dat blauw in de periode
1864- 1875 zeker geen ongebruikelij ke kleur was.

Afb. 108 Schem at ische t ekening van
het acht erschip van 'De Jonge Jacob 1.
ach t erst even, 2. scheepshuid onder het
berghout , 3. berghout , 4. boeisel onder
de boorden van het hek, 5. boeisel, 6.
boorden van het hek, Z halvem aanvorm ig
gedeelt e, 8. hekbalk, 9. hennegat .
De delen 1, 2 en 5 waren wit . De kleur
onder 1 en 2 st elt t eer voor. De blauwe,
licht blauwe en groene kleur geven slecht s
een im pressie van de kleur. Ook is onzeker
of deze drie kleuren in de weergegeven
com binat ie t egelij k zicht baar waren.
Het roer ont breekt en is daarom grij s
weergegeven.

De om lij st ing van de pat rij spoort en was verguld. Binnen deze lij st was aan de buit enkant van
de scheepshuid nog een sm alle st rook over, die rood was geschilderd. Bovenaan de acht erkant
van het schip bevond zich de driehoekige opening waarde helm st ok doorheen st ak. Vaak is op
oude afbeeldingen t e zien dat de acht errand van het hennegat in een opvallende kleur geverfd
is. Mogelij k dus heeft het rood, dat op de onderkant van de hekbalk is gevonden, zich uit gest rekt
over de acht errand van het hennegat .
De acht errand van de hekbalk was m ogelij k de plek waarde naam bordj es hebben gezet en, aan
weerszij den van de acht erst even. Deze bordj es waren opvallend gekleurd, nam elij k een wit t e
rand en daarbinnen m et bladgoud vergulde let t ers op een glinst erende blauwe ondergrond van
st rooiblauw. Het hierboven beschreven geheel van hennegat , daaronder de naam bordj es en daar
weer onder de pat rij spoort en, vorm den de kleuraccent en van het acht erschip. Hierbij waren de
let t ers van de naam bordj es en de randen om de pat rij spoort en dus verguld.

26

Bij voorbeeld schildersbest ekken van de firm a Van der Meer t e Terhorne, 1880 - 1900 en idem van de firm a Elbers t e
Zwart sluis, 1854- 1876.
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Daarom heen waren een aant al grot ere vlakken geschilderd: de berghout en t ot aan de plek
waarde boorden van het hek aansluit en op de scheepshuid, het boeisel daarboven, dus onder
de boorden van het hek en de halvem aanvorm ige st ukken aan de uit einden van de boorden
van het hek. Het lij kt erop dat deze onderdelen aanvankelij k grij zig blauw geschilderd waren.
Daarna volgen over enkele grondlagen grij s een laag licht blauw en daaroverheen m iddelblauw.
Het is niet vast t e st ellen of het hierboven genoem de grij zige blauw ooit een zelfst andige laag
heeft gevorm d, of slecht s een grondlaag was voor het m eer uit gesproken helderblauw dat
wij aant roffen. Op een zeker m om ent is dit blauw ook over het rood van het hennegat heen
aangebracht . Ten slot t e volgen een of m eer lagen wit en een laag wit m et verspreid daardoorheen
nogal grove groenblauwe pigm ent korrels.
Van het int erieur is op de buit enkant van enkele deurt j es een hout ing aanget roffen. Ook was
dit het geval op de scheepshuid naast de pat rij spoort en. Op deze plek bevindt zich een erker,
waardoor de scheepshuid in het zicht is. Het ligt voor de hand t e veronderst ellen, dat alles wat in
het zicht was op dezelfde m anier was afgewerkt , inclusief het plafond, nam elij k m et een gehout e
laag. Deze laag is één keer overgedaan. Het inwendige van de sierkast j es was wit , lat er donker,
m et een vergulde zij kant ( zicht kant ) . De t rap was gehout , m et een geverfde donkere loper. Deze
m anier van beschilderen is ook t erug t e vinden in de genoem de schildersbest ekken en is ook
in overeenst em m ing m et de kleuren die worden gevonden op nog best aande schepen uit de
periode 1880- 1 920.
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1 4 Ar ch ie f on d e r z oe k
W.B. Waldus

1 4 .1 I n le idin g
Vanaf het m om ent dat de eerst e gegevens over het wrak boven wat er kwam en, is het
speuren naar gegevens over de t j alk in archieven in gang gezet . Hierbij vorm den de
dat ering van het schip op basis van dendrochronologisch onderzoek, het scheepst ype en de
afm et ingen, de vondst van t wee naam bordj es, drie brandm erken en de locat ie van het wrak
de belangrij kst e aanknopingspunt en. De hieronder volgende opsom m ing van de result at en
van het archiefonderzoek heeft op een aant al punt en een open einde. Hopelij k zullen in de
t oekom st aanvullende gegevens worden gevonden. Acht ereenvolgens zullen de aanget roffen
krant enbericht en, de brandm erken en inform at ie uit het Nat ionaal Archief besproken worden.
1 4 .2 Kr a n t e n a r t ik e le n1
Het eerst e bericht is aanget roffen in het archief van de Schager Courant2
" Eergist eren m iddag circa 12uur had er even buit en de DORDSCHE KI L
nabij Willem sdorp, een t reurig ongeluk plaat s. Schipper RI DMEESTER,
van Werkendam , zwaar beladen m et grind en best em d naar Waspik, eene
zware bui op ziende kom en en om die reden willende t erugkeeren, gaf aan het
schip eene zoo spoed/ ge en st erke wending, dat het onm iddellij k zonk, m et het noodlot t ig gevolg,
dat zij n zich aan boord bevindende 80- j arige vader
den dood in de golven vond."
Met dit bericht leken aanvankelij k t wee belangrij ke aanknopingspunt en t e zij n gevonden: de
naam van de schipper en de dat um van de ondergang: 27j uli 1858. Verder lag het schip m et
zij n voorst even richt ing Dordrecht , overeenkom st ig het in het bericht geschreven scenario. De
verm elding van de lading grind kan gezien worden als een j ournalist iek schoonheidsfout j e. Het
t weede bericht dat aanget roffen is in de Dordrecht sche Courant van 27j uli 1858 geeft echt er
aanleiding t ot t wij fel over de naam van de schipper3 :
"Men verneem t , dat gist eren nacht in het einde der KI L, een schip door
eene st oom boot is aangevaren en gezonken, waarbij de schipper; zekere DE
RI DDER, m oet zij n verdronken."
Naar aanleiding van deze bericht en is nader gekeken naar de acht ergronden ervan. Het bericht
in de Schager Courant is verm oedelij k geschreven naar aanleiding van de m elding van de vondst
van het lij k van Joachem Rit m eest erop 27j uli 1858.1 De burgem eest er van St rij en schrij ft op 28
j uli 1858 aan de burgerm eest er van Willem st ad:

Met dank aan E. van Doorem alen, Dordrecht .
Schager Courant sco, 3, 29j uli 1858.
Dordrecht ache Courant dinsdag 27j uli 1858 no. 89 ( SAO 569- 64) . Het zelfde bericht st aat in de not t erdam sche
Courant 28- 7- 1858.
St adsarchief Dordrecht ( SAO) 610- 54.
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"in het water aan dezen zijden de Moerdijk oder mijnen gemeente is drijvende gevonden, het lijk van
een manspersoon, hetwelk daarna is opgevischt en door een geneesheer alhier op mijne order en in
mijnen tegenwoordigheid is geschouwd."
I n het schouwingrapport staat verm eld dat het Ritmeester bet rof en dat het lij k in staat van
ont binding verkeerde. Het is dan ook vrij wel direct begraven. De zoon van Joachem Ritmeester,
de Werkendam se schipper Hendrik Rit m eest er heeft nog wel bevest igd dat de drenkeling zijn
vader was.' Aangezien het lij k al in ont binding was, m oet het enige t ij d in het water hebben
gelegen. Daarm ee is op basis van deze bron een ondergangsdat um van 27j uli niet m ogelij k. De
conclusie moet dan ook zij n dat de twee krant enbericht en niet verwij zen naar het zelfde ongeluk.
Er hebben t wee ongelukken plaat sgevonden; het ene vond plaat s in de nacht van 27j uli en
bet reft een aanvaring m et een st oom schip en het andere moet in de dagen daaraan voorafgaand
hebben plaat sgevonden en bet reft een schipbreuk onderzware weersom st andigheden.
I n ieder geval is een van de t wee schepen in de vaargeul t erecht gekom en en vorm de daar een
obst akel. Om de scheepvaart te waarschuwen werd daarom in de Rot t erdam sche Courant van 6
august us 1858 het volgende gepubliceerd:
"De Minister van Marine heeft ter kennis van belang hebbenden gebragt, dat aan de zuidzijde bij
het inloopen van de Dordtsche kil, een paar scheepslengsten binnen het uiteinde van den Dam,
ongeveer te midden en in het diepste van het vaarwater, ligt gezonken een met steen geladen schip,
waarvan de plaats door den daarop staanden mast wordt aangewezen. Bij nacht is het dus geraden
de noordzijde, langs het oeverlicht, te houden."
Het bericht dat nam ens de Minist er van de Marine is uit gegaan vorm t een aanknopingspunt m et
de gegevens uit het Nat ionaal Archief. I n de volgende paragraaf wordt daar nader op ingegaan.
1 4 .3 Ge ge ve ns uit he t N a t iona a l Ar chie f'
Bij het Nat ionaal Archief zij n de archieven van Rij kswat erst aat en het m inist erie van Marine
onderzocht op gegevens over een gezonken scheepswrak in de m onding van de Dordt sche Kil.
Dit onderzoek heeft een int eressant e briefwisseling opgeleverd die op t wee plaat sen aanvangt.
Eerst is er een schrij ven van de hoofdingenieur van de Waterstaat in het 10e district op 26j uli
1858 aan de heerSt aat sraad Com m issaris des Konings in de provincie Zuid-Holland:
Onderwerp: gezonken vaartuig in den mond der Dordsche Kil.
'Van den hoofdingenieur titulair Docters van Leeuwen ontving ik onder dagtekening van 25 dezer
no. 933 het berigt dat op 2 3 dezer des m orgens een met grind gela den va a rt uig is gezonken
even beneden Willemsdorp v6 6 r den m ond der Dordsche Kil. Hoewel op het schip bij laag water
4,50 ei water wordt gepeild, zou het gezonken wrak voor schepen die bij nacht de Kil uit- of inloopen
gevaarlijk kunnen worden.
Ik neem alzoo de vrijheid bij de mededeeling van het ongeval Uwe Excellentie in overweging te
geven, om het departement van Financiën van het gebeurde te doen kennisdra gen, ten einde te
bewerken dat de te 's Gravendeel gevestigde Rijksbakenmeester wordt aangeschreven, de boven
water uitstekende mast van het gezonken schip bij nacht door een lantaarn te verlichten en wanneer
deze mogt opruimen of teloor gaan, op het wrak een ton of boei te plaatsen.'
Het eerst e dat uit dit bericht kan worden afgeleid is dat het verwijst naar de schipbreuk die
plaatsvond vSôr 27 juli 1858 als gevolg van de storm, waarbij Rit m eest erom het leven is gekom en.
Ook in deze briefwisseling wordt gesproken van grind; later in de briefwisseling wordt ook
gesproken van een geladen binnenvaartuig. Vermoedelijk was deze inform at ie niet uit eerst e
hand, want in het krant enbericht van de Rot t erdam sche Courant van 6 august us 1858 wordt
gesproken van st enen.

Van Doorem alen 2007.
Deze paragraaf is gebaseerd op het onderzoeksverslag P/ 07/ 2071 van G. Boink van het nat ionaal archief.
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Het probleem van het obst akel in de vaargeul m oest t en behoeve van de verkeersveiligheid
t ij delij k worden opgevangen door het plaat sen van een lant aarn. Verm eld wordt dat het wrak in
de vaargeul lag, vôôrde m onding van de Dordt sche Kil. De proj ect ie van de huidige coördinat en
op de bonnenkaart uit deze periode m aakt duidelij k dat de hier om schreven posit ie van het wrak
exact overeenkom t m et de onderzocht e hekt j alk ( zie afbeelding 99) .
De t weede brief, gedat eerd 28 j uli, kom t van de Secret aris- Generaal van het m inist erie van
Marine en is gericht aan de m inist er van Binnenlandse Zaken:
"Volgens nevensgevoegd rapport van den inspect eur over het Loodswezen t e Brouwershaven, van
de 25 dezer no. 288, is in de Dordse Kil een ge la de n binne n va a r t uig gezonken, het welke hinderlij k
wordt beschouwd voor de scheepvaart aldaar
I k heb alzoo de eer aan Uwe Excellent ie in overweging t e geven om m aat regelen t e bewerkst elligen
t ot het doen wegruim en der hindernis uit het vaarwat er
Het zal m ij aangenaam wezen, m et wedero verlegging van de bij lage dezer t e worden onderrigt van
het gevolg, dat aan deze zaak zal worden gegeven."
I n deze brief wordt direct aangest uurd op een berging van het wrak, een wat rigoureuzere
m aat regel dan het hangen van een lant aarn aan de m ast . De St aat sraad Com m issaris der Koning
in Zuid- Holland wendt zich na het schrij ven van de hoofdingenieur van de Wat erst aat op 29
j uli 1858 eveneens t ot de m inist er van Binnenlandse Zaken, waarm ee de t wee briefwisselingen
sam en kom en:
Onderwerp: gezonken vaart uig in den m onding der Dordse KI L
ik heb de eer Uwe Excellent ie t e berigt en, dat de Hoofdingenieur van de Wat erst aat in het 10e
dist rict t er m ij ner kennis heeft gebragt , dat in den m orgen van den 23 dezer, even beneden
Willem sdorp, vdôr den m ond der Dordt se Kil is gezonken een m et gr ind ge la de n va a r t uig.
Hoewel op het schip bij laagwat er 4,50 ei wat er wordt gepeild, zou het gezonken wrak voor
schepen die bij nacht de Kil uit - of inloopen, gevaarlij k kunnen worden, uit hoofde waarvan ik de
vrij heid neem Uwe Excellent ie in overweging t e geven, haren am bt genoot voor de Financien van
het gebeurde m ededeeling t e doen, t en einde t e bewerken, dat de t e 's Gravendeel gevest igde
Rij ksbakenm eest er worde aangeschreven, de boven wat er uit st ekende m ast van het gezonken schip
bij nacht door een lant aarn t e verlicht en en wanneer deze m ogt opruim en of t eloor gaan, op het
wrak een t on of boei t e plaat sen.'
Kennelij k kiest Binnenlandse Zaken aanvankelij k voor de goedkoopst e oplossing en st uurt op 2
august us 1858 een brief aan aan de m inist er van Financiën:
in den m orgen van den 23 j ulyj l. is even beneden Wiilem sdorp voor den m ond des Dordsche Kil een
m et grind geladen vaart uig gezonken.
Hoewel op het schip bij laagwat er 4,50 ei wat er wordt gepeild zou het gezonken wrak voor schepen,
die bij nacht de Kil uit - of inloopen gevaarlij k kunnen worden.
Onder m ededeeling daarvan, heb ik de eer Uwe Excellent ie t e verzoeken den Rij ksbakenm eest er t e
's Gravendeel gevest igd aan t e schrij ven de boven wat er uit st ekende m ast van het gezonken schip
bij nacht door een lant aarn t e doen verlicht en en wanneer die m ast m ogt t eloor gaan, op het wrak
een t on of boei t e plaat sen.
ik verzoek uwe Excellent ie m ij van de door haar genom en beschikking kennis t e willen geven.'
Uit het bovenst aande blij kt dat Binnenlandse zaken m eende dat de Rij ksbakenm eest ert e 's
Gravendeel onder Financiën viel. Dat dit onj uist was werd vervolgens op 5 august us op beleefde
wij ze t oegelicht :
ïn ant woord op Uwe Excellent ies m issive van den 2 august us 1858 no 1803e afdeeling Wat erst aat ,
heb ik de eer bij deze aan haar t e kennen t e geven, dat de bebakening van de Dordsche Kil t ot de
bem oeij enissen van het depart em ent van Marine, en niet van Financiën behoort , zoo dat ik Uwe
Excellent ie in overweging geef om zich t e dien opzigt e t ot onzen am bt genoot t e wenden.'
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Vervolgens was Binnenlandse Zaken dus weer aan zet en wendde zich op 7 august us m et de
volgende brief aan de m inist er van Marine:
'Bij mijne missive van den 2augustus JI. nr 180 gaf ik Uwe Excellentie kennis dat /kop voorstel van
den Staatsraad Commissaris des Konings in Zuid-Holland, onzen ambtgenoot van Financiën had
verzocht op het voor den mond van de Dordsche Kil gezonken vaartuig door den Rijksbakenmeester
te 's Gravendeel, bij nacht een brandende lantaarn aan den uitstekenden mast te plaatsen en
wanneer deze mogt opruimen of teloor gaan op het wrak een ton of boei te plaatsen.
Daar de bebakening van de Dordsche Kil volgens bekomen mededeeling van het departement
van Financiën tot de bemoeijenissen van dat van Marine behoort, heb ik de eer Uwe Excellentie te
verzoeken voor de plaatsing van gezegde lantaarn te willen doen zorgen.'
I n feit e is uit eindelij k de vraag van de Secret aris- Generaal van de Marine m et een om weg
via Binnenlandse Zaken t erecht gekom en bij zij n hoogst e baas. I n de periode t ussen 7 en 17
august us wordt door de Marine act ie ondernom en, waarover de m inist er van Marine de m inist er
van Binnenlandse Zaken inform eert :
'Notificatie. Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat, volgens berigt van den bakenaar
te 's Gravendeel van den 12 dezer het vôdr den mond der Dordsche Kil gezonken vaartuig geligt
en geheel is w eggeruim d, zoodat het bij Uwe brieven van 2 en 7 dezer no. 180 en 132 3e afd.
Waterstaat, aangegeven middel om de ligging van dat wrak bij nacht aan de scheepvaart kenbaar te
maken, onnoodig geworden is.'
Het is een opvallend einde aan de briefwisselirig. Er wordt gesproken van een volledige ruim ing
van het wrak. Ten t ij de van deze bergingsact ies kan het schip nog niet al t e diep in de bodem zij n
weggezakt . Daarbij is de wat erdiept e bij laag wat er gepeild op 4,5 eI ( m et er) . Daarm ee vorm de
het wrak in principe geen probleem voor de scheepvaart . Het is zodoende aannem elij k dat de
werkzaam heden van de Marine in august us 1858 hebben best aan uit het verwij deren van alle uit
het wat er st ekende delen, zoals de m ast en de spriet en een deel van het voorschip. Hierm ee is
ook verklaard waarom het acht erschip dieper was weggezakt , zoals t e zien is op de reconst ruct ie
van de posit ie van het wrak in de bodem aan de hand van m ult ibeam opnam en ( afbeelding 22) .
Het rest erende deel van het schip is in de loop van de t ij d geleidelij k in de rivierbodem gezakt .
De onderhoudswerken in de Dordt sche Kil die Rij kswat erst aat gedurende de afgelopen decennia
heeft uit gevoerd hebben dan ook nauwelij ks ext ra schade aan het wrak t oegebracht .
Een groot deel van het wrak is op locat ie gebleven, wat het noodzakelij k m aakt e de locat ie
t e m arkeren. Ook in de eerst e brieven wordt uit drukkelij k om bebakening van de wraklocat ie
verzocht . De werkzaam heden van de bakenm eest er en/ of de m arine zij n t ij dens de opgraving
duidelij k in beeld gekom en. Tij dens het knij pen op de wraklocat ie m et de poliepknij per na afloop
van de licht ing is een zware st een aan dek gebracht waaraan een oog was gem ont eerd.7 Aan
deze st een hingen een wart el en vij f schakels van een ket t ing. De st een bet reft een secundair
gebruikt e gevelst een van arduin of "pet it graniet ", en m eet 51 bij 34 bij 34 cm op het breedst e
punt en 20 cm op het sm alst e punt . Het gewicht van de st een bedraagt ca 100 kg. Op de st een
is een sierrand aangebracht en aan de zij den bevinden zich gat en voor m uurankers. De st een is
hergebruikt om t e dienen als zinker voor de wrakkenboei die indert ij d bij het wrak is neergelat en.
De ket t ing die aan de st een hangt heeft in t ot aal vij f wart els, wat kenm erkend is voor een
wrakkenboei. De wart els voorkom en dat de ket t ing zich in elkaar draait en zodoende zij n lengt e
verliest . Het bet reft t wee enkele wart els, een bij de bevest iging aan de st een en een vergelij kbare
wart el aan het uit einde van de ket t ing en drie dubbele wart els in het m iddenst uk van de ket t ing.
De afst and t ussen t wee wart els bedraagt negen schakels. De schakels van de ket t ing zij n van
sm eedij zer en hebben een lengt e van 34 cm , een breedt e van 9 cm en de doorsnede van het ij zer
bedraagt 2,5 cm .

vondstaummer 186 en 187.
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de wrakkenboei.

De ket t ing is in drie delen gevonden en de t ot ale lengt e bedraagt 13,80 m . Uit de correspondent ie
is op t e m aken dat de diept e boven het wrak bij laag wat er gepeild is op 4,5 ei ( 4,5 m et er) . Bij
hoog wat erzal de wat erdiept e circa 6 m et er hebben bedragen. Wanneer ervan uit gaan wordt
dat de lengt e van de ket t ing m inst ens t wee keerde wat erdiept e bij hoog wat er is geweest , kan
worden opgem aakt dat verm oedelij k de hele ket t ing is t eruggevonden.
De vondst van de zinker en de ket t ing bij het wrak past niet in het scenario dat in de laat st e
brief wordt geschet st . Als het schip volledig geborgen zou zij n, zou een m arkering overbodig zij n
geweest . Zoals gebruikelij k was bij wrakken in vaarwegen, werd de locat ie gem arkeerd door een
boei. De locat ie van het wrak zou eveneens aangegeven m oet en zij n op de t oenm alige naut ische
kaart en. Om deze reden is navraag gedaan bij de Dienst der Hydrografie van de Koninkhj ke
Marine. Daar bleek weliswaar een wrakkenbest and t e worden bij gehouden, m aar de vroegst e
m eldingen dat eren uit 1874. Er was geen m elding bekend in de m onding van de Dordt sche Kil.
Ondanks de m arkering is het wrak in de verget elheid geraakt . De boei die de lokat ie m arkeerde is
in ieder geval niet onderhouden of vervangen.
1 4 .4 Br a n dm e r k e n8
Brandm erkeri in hout en schepen werden over het algem een aangebracht op een opvallende
plaat s in het acht erschip. Er zij n t wee soort en brandm erken die verwij zen naar verschillende
adm inist rat ies: pat ent recht en het scheepsregist er of de t eboekst eHing bij een hypot heekkant oor.
Het pat ent syst eem is ingevoerd in 1823 en werd in 1894 opgeheven. De afm et ingen van het schip
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moesten worden vastgelegd in verband met het betalen van belastingen en havengelden. Hiertoe
werd het schip opgemeten door een scheepsmeter-ijkmeester. De meting werd geregistreerd
door de scheepsmetingdienst, die in verschillende districten was opgedeeld. De patentregisters
zijn niet bewaard gebleven, maar bij de scheepsregisters kan soms verwezen worden naar een
meting die is verricht in het kader van de patentbelasting. De brandmerken kunnen daarmee
informatie opleveren over het jaar van meting en de plaats waar dat is gedaan. Daarmee kan de
herkomst van het schip worden vastgesteld. Het voorschrift voor de inbranding heeft een vaste
volgorde:

Een voor ieder jaar

het Rijkswapen De jaarletter Het districtsteken Het gemeten laadvermogen,
weergegeven in lasten of

scheepsmeter

doorlopend nummer

tonnen (gewone cijfers)

Het brandmerken van een schip voor een teboekstelling in het scheepsregister vond meestal
plaats in het kader van de aankoop van een schip door middel van een hypotheek. Een
brandmerk van voor 1926 heeft eveneens een vaste volgorde:

Nummer

Plaatsnaamafkorting

Jaartal

Schepen werden gebrandmerkt wanneer er sprake was van een hypotheek, waarbij de gegevens
over het schip, de schipper en de lening werden vastgelegd in een van de 35 kantoren van
waaruit scheepsmetingen werden verricht in Nederland. Onlangs zijn alle scheepsregisters
samengebracht naar het archief van het Kadaster in Rotterdam. Aangezien niet alle schepen
door middel van een hypothecaire lening werden aangeschaft, zijn niet alle schepen in de
scheepsregisters terug te vinden.
I n de tjalk zijn drie brandmerken aangetroffen: twee zijn afkomstig van een losse balk van het
binnenboord (LSH 78). Deze bevond zich oorspronkelijk direct achter de bolder aan bakboordzijde
van het achterschip. De balk is na de lichting gevonden, toen de vindplaats met de poliepknijper
is afgezocht. Het derde brandmerk bevond zich op een losse plank die aan het begin van de
opgraving aan dek is gebracht (LSH 3).

0 G3 3%
10cm.

78

115cm

Afb. 110 Brandmerk 1 en 2(LSH 781.
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Num m er

Een voor ieder

Het Rij kswapen

De j aarlet t er

j aar doorlopend

Het dist rict st eken

Het gem et en

scheepsm et er

laadverm ogen,
weergegeven in last en

num m er

of t onnen ( gewone
cij fers)
LSH 78

Leeuw

C

33

LSH 78

Leeuw

G

33

Leeuw

G

06

LSH 3

4321

Bij de eerst e t wee brandm erken ont breekt het volgnum m er voor de leeuw. Daar kom t bij dat
het aanbrengen van t wee m erken op een balk ongebruikelij k was. I ndien het een nieuwe
m et ing bet reft , zou het oude m erk verwij derd m oet en zij n. Een verklaring voor de aanwezigheid
van t wee m erken zou kunnen zij n dat het linker voor een deel in een knoest zit en dat voor de
zekerheid een t weede m erk is aangebracht Het probleem hierm ee is weer dat bij beide m erken
een verschillende leeuw is gebruikt en dat bij de eerst e een C st aat als j aarlet t er en bij de
t weede een G. Het m eest aannem elij k is daarom dat het gaat om een sit uat ie waarbij het oude
brandm erk niet is verwij derd.Het laadverm ogen op deze t wee brandm erken is vast gest eld op 33.
De inschat t ing op basis van de hoeveelheid st enen in het ruim is dat het laadverm ogen rond de
70 t on lag. Het get al 33 zou dan het laadverm ogen in last en weergeven, want een last is gelij k aan
t wee t on.
De j aarlet t ers dat eren t ussen de kapdat um van het hout van het schip ( 1 835- 1840) en de dat um
van de schipbreuk ( 1858) . De hoofdiet t er G zou kunnen verwij zen naar het j aar 1840, ook al is
dit niet helem aal naar het voorschrift dat in die t ij d gold. Dist rict st ekens zoals die volgens het
voorschrift aanwezig zouden m oet en zij n, zij n niet aanget roffen. Mogelij k is bij LSH 3 de 0 voor de
6 een op zij n zij st aande recht hoek. Daarm ee zou het event ueel in aanm erking kunnen kom en als
dist rict st eken voor Dordrecht . De 6 zou dan vervolgens naar het laadverm ogen m oet en wij zen, wat
onwaarschij nlij k lij kt gezien de om vang van het ruim van de t j alk.
De voorlopige conclusie naar aanleiding van het brandm erkenonderzoek m oet zij n dat de
aanget roffen m erken afwij ken van de voorschrift en en dat de belangrij kst e ident ificat or van het
m erk, het dist rict st eken, niet vast gest eld kan worden. Hoewel de brandm erken in t heorie het
m eest zekere aanknopingspunt en zij n voor ident ificat ie van de t j alk, is er t ot nu t oe geen result aat
uit voort gekom en. De verklaring hiervoor is waarschij nlij k dat de m et ingen verricht zij n in het
kader van het ij ken van het vaart uig en dat de adm inist rat ie van deze m et ing niet is gekoppeld
aan een hypot heek. De scheepsregist ers die bewaard zij n gebleven bij het Kadast er bet reffen
die schepen die door m iddel van een hypot hecaire lening zij n aangekocht . De archieven van de
scheepsm et ingdienst en zij n niet bewaard gebleven.
1 4 .5 D e n a a m bor de n , de sch e e psn a a m e n h e t N a t ion a a l Ar ch ie f9
De t wee borden zij n aanget roffen in het acht eronder. Mogelij k voer het schip zonder riaam borden
om het kost bare vergulde hout snij werk t e bescherm en t egen weerinvioeden. I n dat geval werden
ze alleen in de haven opgehangen. Wat ook kan is dat het schip nadat het van eigenaar was
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gewisseld een nieuwe naam heeft gekregen en dat m en de oude naam bordj es heeft bewaard.
Ze duiden op de naam van het schip en / of de schipper. Twee opt ies zij n m ogelij k: D. JONGE
JACOB- oÏ JACOB- D.JONGE. I n het eerst e geval zou het bet ekenen dat het schip De Jonge Jacob
heet t e, in het t weede geval zouden we t e m aken hebben m et het schip de Jacob van schipper!
eigenaar D. Jonge. De vondst van de bordj es heeft aanleiding gegeven t ot veel discussie over de
j uist e int erpret at ie.
Afgaand op de t ekst van de bordj es, ligt de opt ie Jacob- D.Jonge voor de hand. Het st reepj e na
JACOB geeft aan dat er iet s acht er m oet kom en. Het is de vraag waarom er niet voor gekozen
is de volledige naam op één bord t e zet t en als de scheepsnaam DEJONGEJACOB zou zij n. Een
vergelij king m et naam bordj es van m odellen, t ekeningen en nu nog varende t j alken leert dat de
naam van het schip m eest al volledig op één bord st aat . Bovenst aande argum ent en pleit en voor
de com binat ie Jacob- D.Jonge.
De sleut el t ot de oplossing van deze discussie ligt verm oedelij k in de vorm en de bevest igingen
die op de bordj es zij n aanget roffen. Wat bet reft de vorm zij n beide borden elkaars spiegelbeeld:
de bovenzij de en een van de zij den zij n recht , de andere zij de en de onderzij de zij n licht gebogen.
De gebogen zij den kom en sam en in een punt aan de zij kant . De borden vorm en elkaars
spiegelbeeld en om deze reden kan ook het woord De' afgekort zij n t ot D.' Op deze m anier werd
ruim t e op het bord gespaard t en behoeve van de gelij kvorm igheid. Dit geeft aan dat de bordj es
bij elkaar horen.
Het is aannem elij k dat de vorm en de spiegelbeeld- vorm alles t e m aken hebben m et de
oorspronkelij ke plaat s van de bordj es op het schip. Uit het gegeven dat de bordj es vlak zij n valt
af t e leiden dat ze niet bevest igd waren op een van de rondingen van het schip, m aar dat ze
op een zicht bare plaat s m et een plat oppervlak zij n bevest igd bij de acht erst even of de boeg.
Het m eest voor de hand ligt een bevest iging op de hekbalk, waarbij het bordj e D.JONGE aan
bakboordzij de van de acht erst even en JACOB aan st uurboordzij de heeft gezet en. Op deze wij ze
is de spiegelbeeld- vorm het best t e verklaren. Bovendien zouden ze wat bet reft vorm en groot t e
op deze posit ie kunnen passen. Voor een naam bord op de hekbalk zij n t ot nu t oe geen parallellen
aanget roffen. Meest al zat en de borden op of direct boven het berghout . De hekbalk van t j alken
was over het algem een rood geverfd en droeg in veel gevallen een j aart al. Zo is op een hekbalk
van het 181- eeuwse scheepswrak Meep WM nabij Terschelling een hekbalk aanget roffen waar
aan de ene kant ANNO' st aat en aan de andere kant 1759.10
Om deze veronderst elling t e t oet sen is verschillende keren gekeken naar event uele bevest igingen
op de hekbalk. Deze zij n echt er niet aanget roffen. I n het bordj e JACOB is één kram aanget roffen,
de andere drie zij n verdwenen. Het ont breken van bevest igingen hoeft de posit ie op de hekbalk
echt er niet uit t e sluit en; de kram m en kunnen t ij dens het wrakvorm ingsproces en de opgraving
zij n verdwenen.
Geconcludeerd kan worden dat de bordj es bij elkaar horen en sam en de naam D. Jonge Jacob
vorm den. Het afkort en van DE t ot D. is t e verklaren uit de beschikbare ruim t e voor de let t ers
binnen de borden. Het afkort en van DE kom t zowel bij scheepsnam en als gebouwen voor.`

Afb. 112 Schipbreuk van
D'JONGE THOMAS.
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