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Dat in de loop van de laatste decennia, waarin de archeologie wetenschappelijk wordt beoefendj de aandacht zoveel sterker gerlcht is geweest
op de bevfoning dan op de scheepvaart, kan in hoofdzaak worden verklaard
door het feit, dat zich slechts v/einig gelegenheden vocrdoen scheepsresten uit de voorgeschledenis of uit de historische tijd te onderzoeken.
Er zijn echter vele aanwijzingen, welke er op wijzen dat de belangstelling zich gaandeweg ook op dit onderdeel van het bestaan van een bepaalde categorie van onze voorouders is gaan instellen.
De laatste jaren heeft deze groeiende interesse zich in binnen- en
buitenland op diverse manieren geman!festeerd. Op de eerste plaats vinden
er in het buitenland sinds enige tijd tal van onderzoekingen onder water
in de kustgebieden plaats, die oude scheepswrakken tot studie-object hebben. Daarnaast ontwikkelen zich vele plannen om onderdelen van deze objec
ten boven viater te halen ten einde deze te doen conserveren en op die wij
ze voor het nageslacht te bewaren.
Wanneer men bij het scheepsarcheologisch onderzoek dat tot nu toe is
verricht, even stilstaat, kan resumerend worden vastgesteld dat een on¬
derzoek te Capelle in de Langstraat in 1822 uitgevoerd, de oudst bekende
scheepsopgraving is in dit land. Voor die tijd was het een zeer opmerkelijk onderzoek, niet in het minst omdat het met overheidssteun werd ultgevoerd. Tot het droogvallen van d.e Wieringermeer in de dertiger jaren,
verneemt men dan vrijwel niets meer omtrent scheepsvondsten. In deze
eerste Zulderzeepolder kwamen bij de ontginning, voor zover kon worden
nagegaan, l8 scheepswrakken aan het licht. Deze hebben slechts weinig
belangstelling vermogen te trekken, noch van archeologische, noch van
scheepsbouv;historische zijde. Enige malen hebben scheepsbouwdeskundigen
een bezoek aan een uitgegraven wrak gebracht, maar er zijn geen tekeningen, noch aantekeningen bewaard gebleven. Wellicht was althans een deel
van deze vnrakken ook in zeer slechte toestand, in verband met de liehtere
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ondergrond ofwel de vrij taaie oude zeeklei^ waardoor de wrakken niet diep
konden wegzinken en langere tijd aan de vernielende werking van de golfslag
bleven blootgesteld. In het vrij zoute milieu heeft bovendien de paalworm
zeer ongunstig gewerkt op het oude^ boven de zeebodem uitstekende scheepshout.
Het enige schip, dat in die tijd genoegzaam belangstelling verkreegj
was de vond^st in Utrecht aan de Van Hoornekade. Dit bleek een wrak te zijn
van vermoedelijk vroeg-middeleeuwse datering. Men heeft dit eikehouten
schip met veel moeite en kosten naar het Centraal Museum in Utrecht overgebrachtj waar het in de kelder van het gebouw een redelijk onderkomen
heeft gekregen. Het is scheepsbouwkundig een zeer merkwaardig type dat in
geen enkel opzicht een inleiding vormt tot de ontwikkeling van de schepen
van de Vikingers. De uit een enorm dikke eik vervaardigde kielplaat zou op
zichzelf reminiscenties kunnen inhouden aan de uit een boomstam gemaakte
kano, zoals deze uit de prehistorie bekend is. De vorm is echter veel ven¬
der uitgewerkt dan die van de meestal door branden en daarna uitsteken of
uithakken vervaardigde boomstamkano. Daar immers heeft men te doen met een
uitgeholde boom of gedeelte daarvan, een vorm^ die geen constructie-elementen omvat. Ten hoogste heeft men soms bij sommige, vermoedelijk latere typen, verhogingen om op te zitten uitgespaard. Het Utrechtse schip daarentegen is een samengesteld vaartuig met afzonderlijke huidgangen^ die overnaads aan de kielplaat zijn bevestigd en bovendien is deze constructie door
een beperkt aantal inhouten versterkt. Eigenlijke v66r- en achtersteven
ontbrekenj een soort berghout omsluit boven v66r en achterzijde van het
vaartuig. Er is geen vergelijking met een dergelijk vaartuig in Europa tot
nu toe mogelijk.
Ten aanzien van de boomstamkano's zijn intussen sedert enkele jaren
in Nederland enige voorbeelden aan te wijzen. Er zijn drie oudere vondsten
bekend: het schip van Nijeveen^ dat zich, overlgens naar ik meen niet beschreven, bevindt in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; een kano te
Oss gevonden en een fragment van zo'n vaartuig uit de Noordoostpolder. In
de ontginningsjaren kwam aan de noordoostrand van de Noordoostpolder dit
fragment te voorschijn, dat helaas zeer veel te lijden heeft gehad en mede
door de oorlogsomstandigheden en door gebrek aan kennis van de vereiste
conserverlngsmiddelen onvoldoende werd geconserveerd. Het is ongetwijfeld
een stuk van prehistorische ouderdom^ doch een nadere precisering in tijd:
Steentijdj Bronstijd of I,Jzertijd is helaas nog niet mogelijk. Het moet
een vrij breed scheepje zijn geweest, waaraan, voor zover het aanwezige
het toelaat kan worden waargenomen dat een gedeelte zich tft een uitgekapte Steven van scherpe vorm heeft ontwikkeld.
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In latere jaren kwam in het Daarlerveen een midscheepsgedeelte van een
boomstamkano te voorschijn. Bestudering van dit stuk, dat zich bevindt in
het Rijksmuseum "Twenthe" in Enschede^ heeft geleid tot de overtuiging dat
dit vaartuig van eenzelfde type meet zijn als de kano van Kuinre. Beide
zijn uit eikehout vervaardigd. Dit in tegenstelling tot het twee jaar geleden bij toeval gevonden schip van Pesse. Deze kano van Pesse^ met stompe
v66r- en achterkant^ was gemaakt uit een dennestam; men vermoedde reeds
daarom dat dit scheepje ouder zou zijn dan de eikehouten boomstamkano's.
Immers de den speelt in het klimaat van het Boreaal een grote rol en maakt
eerst later bij het milder wordende klimaat van het Atlanticum en Subboreaal
in Neol'ivliiuni/en Bronstijd plaats voor het eikemengbos. Bij C 1^1 - onderzoek
van het hout van het schip van Pesse bleek dat het hout ongeveer 8000 jaar
oud moest zijn en dat het vaartuigje dus moest dateren uit plm.6000 j. v.
Chr., dit is in het Mesolithicum, de midden-Steentijd. Daarmee was het verheven tot het oudste vaartuig dat tot nu toe in West-Europa bekend was. Het
kleine^ volgens een speciale vriesmethode geconserveerde vaartuig bevindt
zich in het Provinciaal Museum te Assen
In Belgie en in V/est-Duitsland zijn eveneens enkele boomstamkano's
bekend. Daarvan is vooral die uit het Wiirmdal de opvallendste: ook deze
is een uit een denneboom gemaakte kano met stompe voor- en achterzijde,
overeenkomst vertonende met het schip van Pesse. Voor zover mij bekend,is
de ouderdom niet nader bepaald.

Het voert te ver om de scheepsgegevens uit het midden-Oosten in deze
korte beschouwing te betrekken en het is overigens

genoegzaam bekend dat

Egyptenaren, Phoeniciers en vooral ook de Grieken reeds lang voor het be¬
gin van onze jaartelling met schepen op zee kwamen, evenals later de Romeinen. Van deze scheepvaart is weinig of niets bevjaaid gebleven. Slechts
sculpturen en afbeeldingen op vazen leveren de bewijzen er van en geven
de vage mogelijkheid ons enigszins op de gebruikte typen te orienteren.
Het onderwater-onderzoek dat in de Middellandse Zee de laatste jaren
door Jacques Cousteau en anderen wordt uitgevoerd langs de zuid-Franse en
Italiaanse kust heeft vooral betrekking op Griekse en Romeinse scheepsresten. Tot nu toe is men er daar nog niet in geslaagd een compleet wrak te
bergen hoewel door enkele Pranse scheepvaartmusea pogingen worden ondernomen met conservering van onderdelen, die men van dergelijke wrakken heeft
betroklien, te beglnnen.
Eerder is reeds gemeld dat de uitzonderlijke Romeinse schepen van het
Nemimeer, welke aanvankelijk beschermd werden nadat zij waren aangetroffen,
tijdens de jongste oorlog verloren zijn gegaan.
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Er bevinden zlch in het museum te Schleswig^ in het Schloss Gottorp,
enkele zeer oude scheepsresten uit het veen bij Nydam. Ontginning in dit gebied leverde een tweetal scheepsvondsten op uit de IJzertijd: een zeer goed
bewaard gebleven eikehouten schip en een schip uit dennehout gemaakt. Het
eerste is overnaads gebouwd en is voorlopig het oudste zeewaardige schip dat
wij kennen in het noordvjesten,met een lengte van 22.84 m en een breedte van

3.26 ;n. Dit schip had geen kiel maar een kielplank en was gebouwd om geroeid te worden. Het was bestuurbaar met een zijroer. Het is vermoedelijk
uit min of meer dezelfde tijd, hoewel met zijn scherp gebouwde vorm in
bouvr duidelijk afwijkend van het Utrechtse schip.
Het eikehouten schip van Nydam is geconserveerd tezamen met andere
veenvondsten. De tvjeede scheepsvondst van Nydam, een

grenehouten schip, is,

naar men aanneemt, een tussenvorm geweest tussen de scheepsvormen van de
Bronstijd en die van de vroege IJzertijd. Hierblj zij aangetekend dat sedert de jonge Steentijd in Scandinavie de scheepsbouw zich heeft ontwikkeld
en dat er in de Bronstijd een vrij belangrijke scheepvaart meet zijn geweest.
Hiervari getuigen bijvoorbeeld vele rotstekeningen in Zweden en Denemarken,
die scheepsmodellen mede tot onderwerp hebben. Deze tekeningen roepen vele
bouwtechnische vragen op, die voorlopig onbeantwoord moeten blijven. Ook de
zich in het National Museet te Kopenhagen bevindende scheepsrest, de "Hjortspringboot" uit Alsen is uit de vroege IJzertijd al heeft dit schip waarschijnlijk tradities uit de Bronstijd in zich. Men rekene dat de verande
ringen in steven - en kielconstructies, die waarneembaar zijn bij vergelijking van scheepsresten uit Bronstijd en vmege IJzertijd, ten dele gebaseerd
kunnen zijn op klimaatsverschillen: de Bronstijd had een warmer en windarmer
klimaat naar men aanneemt dan de IJzertijd.
In de gehele wereld hebben vooral de Vikingschepen de meeste belangstelling ondervonden, ten dele toe te schrijven aan de romantiek van deze
roernruchte zeevaarders, ten dele door de bijzondere rijkdom van de scheeps¬
vondsten uit deze periods van de late Middeleeuwen. Maar niet in het minst
door de grootse wijze waarop een niet zeer rijk land als Noorwegen zijn
vondsten heeft trachten te conserveren. In Bygdjz^y, het museumcentrum van
Oslo, bevindt zich het museum der Vikingschepen in een kruisvormig gebouw¬
de hal waarin plaats is voor een viertal schepen. Hier bevinden zich het
wereldberoemde Oseberg- en het Gokstadtschip en een derde, minder gaaf be¬
waard gebleven rest van een scheepsbegraving. Het betreft dus hier geen
vergane schepen, maar in grafheuvels geplaatste schepen, grafmonumenten
dus ter ere van een zeevaarder-krijgsman. Dit verklaart de enorm rijke vond¬
sten, die deze complete schepen begeleiden. Ook het enkele jaren geleden
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gevonden schip van Sutton Hoo in Engeland is een voorbeeld daarvan. Hier
was ochter het scheepshout zelf volkomen verdwenen, doch in de grond be¬
yond zich de afdruk van het voormalige vaartuig^ dat men door voorzichtig graafwerk nader heeft kunnen onderzoeken. Een dergelijk geval deed
zich op Piinen in Denemarken voor, waar bij het onderzoek van een grafheuvel
te Ladby de grondmal aan het licht kwam van een schip uit de Vikingtijd.
Hier heeft men deze grondvorm met al wat er bijbehoorde geconserveerd en
er als het ware een grote vitrine omheen gebouwd. Daarna is de grafheuvel
weer in zijn oude vorm hersteld. Een bovenlicht in de grafheuvel zorgt
dat deze oude scheepsrest voldoende tot zijn recht komt. De roiziger op weg
van on naar Kopenhagen, die zich de tijd gunt om van de grote weg af te
wijken^ kan hier op een zeer afgelegen plaats aan de rand van een diepe^
landwaarts

ingedrongen lage fjord een indrukwekkend beeld krijgen van

eon scheepsbegraving, behouden in een eigen natuurlijk milieu.
Keren wij nu nog terug naar Bygd^y in Oslo. De Vikingschepen, die zich
daar bevinden in de prachtige hal, mogen zich verheugen in een overweldigen
de belangstelling, jaarlijks komen er vele tienduizenden bezoekers deze vor
stelijko sehepen bekijkcn. De eerste aanblik van de hoog oprijzende voorste
ven die naar de ingang gericht is, is al voldoende om zelfs de leek en niet
scheepsbouviTkundig geinteresseerde met diep ontzag te vervullen voor het
knappc vakmanschap van scheepsbouwers uit de Vikingtijd. Helaas was de
kennis van de middelen en de methoden om dergelijke stukken voor het nageslacht te bewaren nog niet zover gevorderd, dat men thans deze scheepsresten voor honderd jaren beveiligd mag achten. Het prepareermiddel aluin, dat
hier is gebruikt is een gruwelijk middel gebleken dat door zijn kristallisatieproces het hout van binnen heeft verwoest. Er bestaan overigens in
Noorwegen, zoals contacten in Stavanger en Oslo hebben geleerd, meer plan¬
ner. om te trachten scheepsresten langs de kusten op te halen en te conserveron met meer moderne middelen.
Van de scheepsresten uit latere tijd zijn eerder al eens genoemd de
sehepen van Elbing en Brugge, waarvan vrijwel niets anders dan een kort
rapport van het onderzoek bevjaard is gebleven. Deze sehepen worden geacht
van laat-middeleeuwse oudordom te zijn.
Het meest heeft de laatste jaren het onderzoek van de 21 scheepsres¬
ten in de drooggelegde haven van Kalmar in Zweden de aandacht getrokloen,
danlo zi.j een uitstekende publlkatie van de onderzoeker Harald Skerlund.
Het betrof een aantal kleinere sehepen, waarvoor men echter door gebrek
aan inventarisresten en andere combinatiemogelijkheden slechts de zeer
globale datering kon vinden na het m.idden van de Xlllde eeuw, deels om-

streeks l600. Van deze scheepsresten is vrijwel niets bewaard gebleven,
hetgeen in en buiten ZvMeden ten zeerste wordt betreurd. In Eltang Vig,
cen drooggelegd deed van Kolding Fjord in Deneniarken vjerden in 19^7
scheepsfragmenten opgegraven, waarvan men de ouderdom op de Xllldc eeuw
schatte. Sigvard Skov beschreef deze scheepsrest. Er was te v;einig voor
con goede reconstructie.
Van laap-middeleeuwse scheepswrakken is dus vrijwel niets over. De
cnige scheepsvjrakken^ waaromtrent men dus enigszins georienteerd is, zijn
de Vikingschepen.
Weliswaar zijn er tvjee belangrijke publikaties in Duitsland verschenen omtrent de laat-middeleeuwse schepen n.l. die van Hagcdoorn, onige tientallen jaren geleden en die van Paul Heinsius uit Hamburg een paar jaar terug, doch deze beide auteurs moesten hun gegevens in hoofdzaak ontlenen aan
de minuscule scheepsafbeeldingen van wapenzegels van de voormalige Hanzesteden, soms gecornbineerd met erdcele grotere afbeeldingen. Het gevaar van deze
werkvjijze is duidelijk en door Heinsius althans zeker onderkend: degenen
die deze figuren vervaardlgden waren geen scheepsbouwers en een afbeelding
is nooit zo zuiver als een schip zelf. V/aar de vondsten echter ontbraken
was men op deze geringe mogelijkheden aangewezen. Heinsius heeft dan ook
reeds met enige vervrachting in zijn boek naar het onderzoek in de IJsselmoerpolders verwezen, hetgeen ons zeker verplichtingen oplegt.

In het bovenstaande is een kort overzicht gegeven omtrent de scheepsonderzoekingen die in west, Europa hebben plao.tsgevonden. Vermoedelijk spreekt
hieruit reeds genoegzaam hoe weinig op dit gebicd tot nu toe is verricht.
De werkzaamheden op dit terrein in de voormalige Zuiderzee zijn voorlopig
nog even buiten beschouwing gela.ten. Men realisere zich intusson dat deze
weinige bovengenoemde onderzoekingen betrekking hebben op meer dan 8000
jaar scheepvaart in geheel Europa. Immers talloos zijn de aanwijzingen dat
handelsbetrekkingen van allerlei aard, zeker tot ontwikkellng komende sedort de jonge Steentijd, op allerlei wijzen het leven der volkeren hebben
beinvloed. In de Bronstijd zijn er contacten geweest tussen de bevolkingsgroepen van het midden-Oosten, zuid-Eurcpa en het noorden, tussen Spanje,
lerland en Scandinavie en de overige bewoningsgebieden van het west-Europese

vasteland. Dit kunnen somiS rechtstreekse contacten zijn geweest,

dikwljls ook via allerlei tussenstations. Zij wijzen veelal op scheepvaart.
In Bronstijd en vroege IJzertijd, maar ook in de vroege Middeleeuwen moeten
or vele zeevaarders zijn geweest, die zich ver van hun woonplaatsen hebben
gewaagd. Men vergete niot dat verkeer te water veelal aantrekkelijker en
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gemakkelijker was dan verkeer te land ook al had men reeds na de uitvinding van het wagunwlel in het Neolithicum de beschikking over door paarden getrokken wagens. Bovendien zullen vooral in natte perioden de onverharae karresDcorv7egen

dikwijls vrijwel onbegaanbaar zijn geweest.

Niet alleen de Vikingers^^ereikten Greenland en IJslandj lang voor
hen hadden lerse monniken deze gebieden reeds bevaren. En iedereen weet
hoe belangrijk de laat-middeleeuwse hanzehandel is geweest, hoe intensief
de handelsbetrekkingen tussen de steden om de Oostzee, de Noordzee, de Zui¬
derzee en langs Rijn en IJssel zijn geweest. De scheepsvondsten in noordwest-Europa staan in geen enkele verhouding tot deze voormalige handelsactiviteiten, onze komis dus evenmin. Dit feit kan slechts onderstrepen
hoe belangrijk elke scheepsvondst is en hoezeer het dringend noodzakelijk
is dat iedere oudere scheepsrest a.an een nauwkeurig onderzoek wordt onderworpen.
Bedenkt men voorts dat de houten scheepsbouw vrijwel tot het verleden
behoort en dat daardoor vergelijking met traditioneel bewaard gebleven
bouwmethoden zeer binnenkort onmogelijk wordt, made omdat de vaktradities
vergeten zullen zijn, dan moge hierdoor de betekenis van dergelijk onder¬
zoek worden onderstreept• Traditionele houten scheepsconstructies komen in
ons land vrijwel niet meer voor.
In Denemarken is aan de haven van Esbjerg, waar de houten Deense visserssnikken nog worden getimmerd, nog iets te zien op dit gebied. In Noorwegen, Zweden en Finland is weinig meer te vinden. Aan de Portugese kust
vindt men nog wat houten schepen van merkwaardige vormen. Aan de lerse
westkust liggen in enige van de talrijke baaien enkele vergeten houten
scheepswrakken met vrij hoog opgcbouwde campagnes. Langs de Egeische kust
en langs de kust van Europees Turkye komen nog voor ons leerzame scheepstypen voor met hoog opgetrokken achterschepen, met spiegels en met razeilen.
Doch men kan ook daar constateren dat het niet lang meer zal duren of ook
deze prachtige houten scheepstypen zullen verdwrijnen. Hoewel hier en da,ar
uiteraard min of meer gelijkwaardige bouwprincipes golden en constructieelementen voorkwamen, waren de oude schepen zelf internationaal veelal niet
geheel vergelijkbaar. VJel hebben de scheepsbouwers in vroegere eeuwen bepaalde gegevens van elkaar overgenomen en wel be'invloedde men elkaar inter¬
nationaal, maar daarnaast ontvjikkelde de scheepsbouw zich in vele gevallen
ook in hoofdzaak nationaal en zelfs soms in zekere zin nog beperkter regionaal, getuige de talrijke scheepstypen die alleen al de Zuiderzeekust heeft
opgeleverd. Met name kan hier b.v. gedacht worden aan de vissersschepen van
de Zuiderzee. Bijna iedere kustplaats heeft zijn eigen scheepstype: Elburger
pluten.

bonzen, Urker bettersschekkers van Schokland, Volendammer kwakken,

schou-

wen, Vollerliovense schuiten, Lemster aken, Staverse jollen, enz. Deze typen
zijn entstaan uit

behoeften die stoelden op bepaalde traditieSj wensen en

omstandigheden van visgronden en vismethoden.

Tot nu toe is er in hot vorenstaande nog geen speiale aandacht bestecd aan de scheepsvondsten in het IJsselrnsergebied. Deze zijn echter naar
aantal overweldigend. VJaren er in de V/ieringerrneer tijdens de ontginningsperiode dus slechts l8 in de Noordoostpolder is dit onderdeel van hot oudhoidkundig bodemonderzoek langzaam tot ontplooiing gekomen. Aanvankelijk
was ook hier betrekkelijk geringe belangstelling voor de eigenlljke historische scheepsbouw, waardoor het kon gebeuren dat van een deal van de in
de oerste ontginningsperiode ontdekte scheepswrakken vrijwel geen gegevens
zijn bewaard gebleven en in het geheel geen materialen. De groei van het
onderzoek en de realisatie hoe weinig bekend is in werkelijke zin van de
historische scheepsbouw, hebben echter langzamerhand geleid tot perfectionering van het onderzoek. Daarbij heeft in niet geringe mate aanvankelijk
de bruikbaarheid van de scheepswrakken als dateringsmiddel voor de sedimentatiegeschiedenis een rol gespeeld. In diverse publikaties

is hierop

de nadruk gelegd. VJellicht is deze nadruk wel eens te zwaar geweest waardoor
het kan hebben geschenen dat dit het belangrijkste element van de scheepsopgravingen zou zijn. Hierdoor is misschien naar buiten wel erikele malen te
weinig duidelijk geworden hoe belangrijk het historisch-scheepsbouwkundige
onderdeel van de taak toch wel is. Zeker is veelal de inventaris van het
opgegraven scheepswrak voor buitenstaanders nog meer spectaculair dan het
vnrak zelf, in werkelijkheid is de unieke gelegenheid de Nederlandse scheepsbouwhistorie te bestuderen aan de hand van de waa.r te nemen constructies
o.i. van de grootste importantie.
Dit gedeelte van het onderzoek heeft zich intussen in specialistische
zin ontvjikkeld en heeft daarbij eigen methoden en opgravingsmiddelen geeist. De voor allerlei oudheidkundige objecten door Van Giffen uitgewerkte
kwadrantenmethode vroeg bepaalde aanpassingen aan het uitzonderlijk object:
het schip. Het is immers o.m. een bijzondere situatie dat een oudheidkundig
object enigermate beweeglijk wordt tijdens het onderzoek, doordat het bijvoorbeeld, zoals reeds ettclijke malen is voorgekomen, na uitgegra.von te
zijn door het grondwater oinhooggedrukt wordt. De aangepaste kwadrantenme¬
thode heeft ons intussen in staat gesteld de zo wenselijk gebleken combinatic van bodemkundig en oudheidkundig onderzoek tot haar voile recht te doen
komen. Dit heeft niet allecn tot resultaten geleid ten aanzion van dc date-
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ring van de sediraentatie^ het heeft ook de mogelijkheden van datering van
overlgens moeilijk dateerbara scheepsresten vergroot. Deze methode heeft
n.l. dc mogelijkheid geopend bij een bepaalde vordering van het onderzoek
de oudcrdom van een scheepswrak uit de grondverstoring af te leiden zonder
dat daarvoor veel graafwerkzaamheden moeten worden verricht. Dit stadium
is al sinds lang bereikt en de resultaten van de scheepsopgravingen in de
Noordcostpolder zijn in dit opzicht in grote lijnen tevens bruikbaar vocr
de polder Oostelijk Plovo].and. Ket is dus thans niet meer nodig een gevonden scheeps\\T:’ak voor een groot deel op te graven om de datering van de ondergang en daarmede een aanv;ijzing omtrent de meerdero of mindere belangrijkheid van het wrak te verkrijgen. Het maakt een selectie van de gevonden
wrakken op grond van de ouderdom mogelijk, niet natuurlijk van de staat van
de aangetroffen scheepsresten. Deze selectie betekent niet alleen een belangrijke kostenbesparing, maar is bovendien dringend noodzakelijk om met de reeds
al te beperkte mogelijkheden het scheepsonderzoek tot redelijke ontplooiing
te brongen.
Hoe zeer deze selectie nodig is moge blijken uit de aantallen scheepsvondston. In de Noordoostpoldcr is dit aantal gestegen tot I58 meldingen.
De Wieringermeer bracht in latere jaren ncg een tweetal van belang zijndo,
reconstrueerbare schepen on een zeer gehavend wrak aan het licht. In Ooste¬
lijk Flevoland werden tot nu toe h'J scheepswrakken van allerlei aard, aange¬
troffen. Bovendien zijn door dc Rijkswaterstaat, Arrondissement Hoorn^ resten
van eon vijftal scheepswrakken boven water gehaald in verband met opruimingsactiviteiten ten behoeve van de visserij. Kort geloden werd bij het baggeren
van eon scheepvaartgeul voor de haven van Makkum eveneens een wrak in onderdelen aan land gebracht. Telt men daarblj op de scheepsresten die de laatste
jaren zijn aangetroffen bij allerlei werken zoals bij Maastricht, Dieron,
Hagestein, de dam in de Brielse Maa-s, de Waddcnzee, enz., dan zijn er in de
loop van de laatste dertig jaren ruim 250 scheepsverakken gevonden, buiten
een aantal dat nooit enige bekondlceid heeft gekregen en do schepen uit de
jongstc tijd, die kort na hun vorgaan werden geborgen. Van deze ruim 250
zijn or ongeveer 255 in de IJsselr.eerpolders gevonden.
Ulteraard waren en zijn niet al deze scheepsresten van betekenis. De
inventarissen kunnen echter uit cultuurhistorische ovorwegingen ook uit een
scheopsbouwkundig-niet interossant-schip van veel betekenis zijn en soms
van hoge waarde, zoals bijvoorbeeld het vorlge jaar in Oostelijk Flevoland
bij het opgraven van een zeer beschadigd tjalkachtig vaartuig bleek. Het
feit, dat vrijwel nooit gelegonheld bestaat, hehalve dan bij gesloten vondsten als vergane schepen, complete hulshoudingen van bepaalde tijdstippen
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bijeen to zien, maakt de schcopsopgravingen,, zelfs ondanks de soms betrekkelijk garinge ouderdom van enkele honderden jaren^ uit cultuurhistorische
overwegingen tot bijzondere objecten. De IJsselmeerpolders hebben, dank zij
de systematisehe scheepsonderzoeken, de mogelijkheid van vergel:yking van
huishoudingen van diverse tijdstippen tussen de Xllde en XXste eeuw tot nu
toe reeds in ruime mate geboden. Het betrefr een cultuurfase die voor enke¬
le jaren nog weinig belangstelling trokj doch het is duidelijk geworden dat
ook de kennis van deze jongere tijd va.n betekenis is. Dit moge onder meer
blijken uit de maririeme congressen die de laatste jaren zijn gehouden o.a.
te Milaan. Het plan van de Rijksdienst voor het Oudlieidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort om in jariuari I96I een congres te wijden aan het scheepsarcheologisch onderzoek toont eveneens aan dat de interesse ock in deze
richting sterk in ontwikkeling is. Het blijkt bovendien dat deze interesse
niet meer beperkt blijft tot de kleine groep van archeologen en scheepsbouwhistorici:

ook de huidige scheepsbouwers geven reeds bij herhaling

blijken van belangstelling in de historie van de houten scheepsbouw.
De stand van de werkzaamheden ten aanzien van dit onderdeel van het
oudheidkundig onderzoek in de IJsselmeerpolders is thans zo dat nog een
klein aantal scheepswrakken in de Noordoostpolder in aanmerking dient te
komen voor opgraving. Dit zijn scheepsresten waarvan de verkenning naar
het vergaan van het schip heeft geleid tot een datering van de XVIIde eeuw
of daarvoor. Bij deze verkenningen is uitgegaan van de mogelijkheden die
de verstoringen van het grondprofiel als gevolg van het nazinken van het
schip konden bieden bij een minimum aan grondverzet. Met succes is hierbij
wel gebruik gernaakt van een detector^ vjaarmee de gunstigste plaats en situatie voor een proefgraving kon worden bepaald. De praktijk heeft uitgewezen dat deze v/erkv7ijze in dit stadium van het onderzoek genoegzaam betrouwbare gegevens oplevert. De datum van het vergaan van een schip, uitsluitend
gebaseerd op het grondprofiel, is natuurlijk niet zo zuiver en minder schorp
dan wanneer deze ontleend v'ordt aan de inventaris van het wrak. De dcatering
van het vergaan ligt uiteraard veelal enige tientallcn jaren na het bouwjaar. Afhankelijk va,n de staat waarin de huid van een schip en ook de spanten worden a.angctroffen wordt beoordeeld of men te doen heeft met een vergaan
oud vaartuig, dan wel met een schip dat kort na de bouw verloren is gegaan.
Dit speelt dus bij de datering van de constructies nog een rol.
Bij de onderzochte wrakken uit het gebied van de Noordoostpolder bevonden zich in de loop van de jaren zeker een vijftal groterc en kleinere
scheepsresren die gorekend mogen v/crden

qua datering en eveneens op typo-

logische gronden tot de late Middeleeuwen. Een van deze schepen is in de
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oorlogsjaren onderzocht (19^'^) en gedateerd in de XTv/'de eeuw. Nadien is,
toen het schip eenmaal v/as getekend, het geheel in een dieper gat naast de
opgravingsput in het grondviater geplaatst met de bedoeling dat het te gelegener tijd te voorschijn zou worden gehaald en geconserveerd. Er werd een
model geraaakt van dit merkwaardige schip. Dit model is eigendom van het
Scheepvaartmuseurn in Groningen. Het hout van het wrak zelf bevindt zich nog
op de vindplaats, diep onder de grond. Ook van de overige laat-middeleeuwse
scheepsresten zijn complete tekeningen vervaardigd, doch er werden slechts
onkele constructie-onderdelen bevjaard.
Voorts is een aantal wrakken van XVIde-, XVIIde-, XVIIIde- en XlXdeeeuwse ouderdom systematisch opgegraven, getekend en ten dele gefotografeerd. Kenmerkende ondcrdelen zijn geconserveerd ten einde dezc te bewaren.
Bij deze onderzochte en volledig bewerkte objecten bevinden zich vissersschepen en kleine en grotere koopvaarders. Een zeer groot schip in sectie
k heeft destijds veel interessante gegevens opgeleverd. Dit betrof waar-

schijnlijk een fluitschip. Dit jaar zal worden voortgegaan met het onderzoek van een jacht uit de XVIIde eeuw: hel/schip is 26 m lang, 6 m breed en
de romp is complect tot aan de overloop. Voorsteven en spiegel zijn nog
aanwezig. Het betreft een diepe scheepsromp, waarvan de ontgraving mechanisch werd verricht met behulp van een zwenklader.
Voor een groot deel betrof het tot nu toe uitgevoerde onderzoek schepen
v/aarvan men in de bestaande oudere literatuur geen voldoende beschreven ge¬
gevens kan vinden. Dit behoeft niet te verwonderen wa,nneer men zich realiseert dat vele van deze beschrijvingen, met uitzondering van de laat XVIIdeeeuwse werken van Nicolaes VJitsen en Cornells van Eyk, pa.s dateren uit hot
laatst van de vorige en uit de eerste helft van deze eeuw.
Bij het onderzoek van de laat-middeleeuwse schepen werden volkomen
nieuwe inzichten verworven ten aanzien van de grote wijziging die de scheepsbouw onderging door de omschakeling van overnaadse naar karveelbouw.
Hoewel in de hoofdprincipes van de scheepsbouw na de XVIde eeuw weinig
verandering plaatsvond, was er in de details een eindelozs variatie, die
telkens weer nieuwe typen deed ontstaan, wellicht soms in groter verband,
mogelijk soms slechts gebonden aan een of raeer bijeengelegen schoepswerven.
Het is deze variatle die de keuze van al da.n niet geheel opgraven mede dlkwijls zeer moeilijk maakt. Naast het doen van een aantal totale opgravlngen
is af en toe Ler besparlng van kosten en tijd volstaan met het tekenen van
afv;ijkende details bij verwaarlozing van het hoofdschema van de bouw. Men
beluistert echter telkens iveer bij deskundlge scheepsbouwhistorici, die
een opgraving bezoeken, dat zij overtuigd zijn van de betekenis van ieder
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houten schip dat ouder is dan goed honderd jaar. En de opgravingservaringen
wijzen feitelijk in dezelfde richting.
Het voert in dit verband te ver de compleet opgegraven schepen uit de
Noordoostpolder elk afzonderlijk te behandelen.
De verkenningon, die tot nu toe werdcn uitgevoerd in Oostelijk Plevoland, hebben er toe geleid dat reeds 20 van de 47 tot nu toe gemelde scheeps
vondsten, konden XNForden prijsgogeven omdat zij van onvoldoende betekenis
bleken voor totale systematische opgraving. Soms geschiedde dit op grond
van het feit dat het wrak te zeer uit elkaar bleek te zijn geslagen, soms
omdat op grond van de ouderdomsbepaling of op grond van de iets uitgebreidere proefgraving niet de verwachting mocht worden gekoesterd nieuxve gegevens omtrent de constructie te kunnen verwerven. Van sommige werd niettemin
een min of meer complete inventaris geborgen.
Het is bij deze verkenningen opnieuw duidelijk gowordon dat de wrakken
in het kustgcbied^ waar zich de lichtere gronden bevinden, zich in veel ongunstiger orastandigheden hebben bevonden dan die^ welke direct na het vergaan konden nazinken in een meer plastische zeebodom. De aanvankelijk gekoesterde verwachting^ dat zich speciaal langs de kust de meeste schepen zou
den bevinden, heeft de Noordoostpolder niet waar gemaakt. In dit gebied is
de verspreiding zolfs bijna egaal, althans niets zeggend over het gehele
poldergebied met slechts aan de rand bij Kuinre wat grotere dichtheid. Wellicht valt hieruit af te leiden dat in het midden cn weston van Oostelijk
Flevoland ook nog tal van schepen zullen worden aangetroffen^ xvaaronder er
zich zullen bevinden die zeer gaaf bewaard gebleven zijn in de zwaardero
ondergrond. Reeds ettelijke, zeer compleet aandoende wrakken zijn vastgesteld en geven aanleiding tot bijzondere verwachtingen, zowel scheepsbouwkundig als algemeen cultuur-historisch. Zeker zal een aantal daarvan, voor
zover het dus niet tjalken, pramen en andere jongere typen betreft, die vrij
goed bekcnd zijn, voor onderzoek in aanmerking dienen te komen. Dit onderzoek zal tegemoet kunnen komen aan de wens orn een overzicht te verkrijgen
van de ontwikkeling van het houten schip.
Het opgraven, tekenen en fotograferen van de gevonden scheepswrakken
leidt tot het registreren van gegevers en steunt het zoeken naar verband in
de ontwikkelingsgeschiedenis van de scheepsbouw. Op zichzelf is het opgravingswerk destructief wanneer het niet voorziet in het beviaren van andere
zaken dan die, welke tot de directs inventaris behoren. Het veldonderzoek
vraagt dikwijls het uiteennemen van het wrak ten elnde alle constructiedelen te kunnen onderzoeken en in tekening te brengen.
Is voor sommigen, direct in de constructies van de houten schepen ge-
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intcrcGGOorden de 3chr-opF,t,fikening reeds veelzeggend, in binnen- en buitenland blijkt een groeiend verlangen te leven ook delen - en zo mogelijk gehele schepen — uib de oudere tijden te bewaren. Het Utrechtse schip is daarvan voor ons land een vroege demonstratie, het onderwateronderzoek van de
"Brederode" in de Sent aan de Deense kust een latere. De vele, eerder genoemde duikpogingen van kikvorsmannen langs de kusten van verschillende
landen van Europa en elders in de wereld getuigen daarvan tevens. In Zweden
is men thans bezig met het in de late XVIde eeuw gebouwde schip de

Wasa ,

dat direct na het van stapel lopen voor Stockholm gezonJken is in ruim pO m
water. Men heeft met hulp van de marine dit schip^ dat niet diep in de bodem
was vjeggezakt, enigszins wcten te lichten en het daarna naar ondieper water
versleept. Deze oude, maar naar het heet nog in bijzondere goede staat verkcrende oorlogsbodem zal vervolgens in een dok worden gebracht om daar te
worden geconserveerd. Het zal duidelijk zijn dat deze ongetwijfeld kostbare onderneming een nationaal-rnaritieme en -scheepsbouwhistorische onderneming is, waarvoor thans grote internationale belangstelling bestaat.

Tot heden is het grootste aantal scheepswrakken in dikwijls vrij com¬
plete vormen aan het licht gekomen in het Zuiderzeegebied. Goen land ter
wereld heeft de mogelijkheid gehad tot zo'n omvangrijk en gedetailleerd
onderzoek en een ongekende hoeveelheid materiaal wacht nog op bestuderingl
V/ij beschikken thans over een groot aantal opgravingstekeningen, die vrijwel alle zijn uitgewerkt en die gecompleteerd zijn met uitvoerige rapporten
omtrent de gehele opgraving. Tevens bezit de Directie van de Wieringermeer
(iJsselmeerpolders) in haar museum- en depotruimten een reeks complete
scheepsinventarissen, cultuurhistorische momentopnamen uit ongeveer acht
eeuwen tijds. Het een en ander is nog gecompleteerd met een uitgebreide
verzameling van gedateerde ijzeren werktuigen, koperen, tinnen en houten
gebruiksvoorwerpen van allerlei aard.
Van de opgegraven scheepsYfrakken zijn onderdelen bewaard, voor zover
dit mogelijk was. Hierbij is gestreefd naar het compromis tussen de wens,
die van de zijde van deskundige buitenstaanders telkens met aandrang wordt
geuit en de mogelijkheden, die redelijkerwijs door de oudheidkundige afdeling van genoemde Dienst kon v;orden opgebracht. De tijd is voorts besteed
aan het experimenteren met allerlei conserveringsmiddelen, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot redelijke resultaten. Aanvankelijk werd vooral het
hout bewerkt met kokende creosootolie om in een later stadium met lijnolie
te worden afgev/erkt: de methode die bij het Utrechtse schip was toegepast.
Van deze werkwijze is men sedert jaren reeds teruggekomen. Experimenter met
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andere middelen, zoals xylarnon in allerlel kwaliteiten, en met plastics
hebben niet tot de gewenste resultaten geleid. Het probleem bij dit werk
ligt niet in de eerste plaats op het gebied van het conserveren van de
houtvezel, maar in hoofdzaak op het pogen de krimpverschijnselen van drogenihout te elimineren. Dit is slechts mogelijk door het v;ater in de houtcellen door ander materiaal te vervangen vocrdat het drogen intreedt.
Daarbij dlent voorts te worden overwogen dat de uitvoering van het conserveringswerk door ervaren^ maar niet geschoolde krachten plaatsvindt. De
ervaring wordt overigens in de eigen Dienst opgedaanj daar er thans in ons
land geen instelling is die zieh in deze mate en met dit speciale materiaal
bezig houdt. Impregneren onder vacuum of het water uitdrljven door bevriezing vraagt speciale Inrichtingen, brengt bijzondere kosten mee, maakt bijzondere voorzieningen nodig en is speciaal voor de soms zeer grote stukken
hout uitsluitend met enorme installaties mogelijk. De resultaten met her
eenvoudige en onschuldlge

middel Methyl-cellulose zijn tot heden zeer be-

vredigend en het gedrag van een aantal reeds enige jaren geleden op deze
vjijze geconserveerde stuklcen hout is zeer hoopvol. Niettemin is nog een
aantal proeven met andero middelen aan de gang.
Het bovenstaande klinkt nogal optimlstisch. Toch zijn er door de ontwikkeling van dit werk tal van moeilijkheden rondom dit specialistisch onderzoek ontstaan. Het ligt voor de hand dat het bijeen gebrachte materiaal,
zowel gegevens als realia, moet worden gebruikt. In de eerste plaats dient
or de mogelijkheid te zijn om in grotere mate dan thans het geval is voort
to werken aan de publikatie van de gegevens omtrent het reeds verrichte
onderzoek. Een andere vorrn van gebruik van de gegevens is de medew'erking aan
instructieve exposities, Hiertoe is volop gelegenheid, die onzerzijds nog
niet is gezocht, maar vjel meer en meer van buitenaf wordt gevraagd. Tot
nu toe werd o.m. deze medewerking verleend aan tentoonstellingen van het
Maritiem Museum "Prins Hendrik” te Rotterdam, het Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum” te Enkhuizen, terwijl medewerking is toegezegd aan exposities van
do Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, aan reizonde tentoonstellingen van het Bureau van de Rijksadviseur voor de Musea
te

's-Gravenhage en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Binnen de

Dienst zelf vragen de archeologische exposities van het museum op Schokland
en van het expositiegebouv/ te Lelystad af en toe speciale aandacht. Voorts
eist het bijeengebrachte materiaal voortdurend aandacht en tijdrovend onderhoud, dat bij de bijna dagelijkse uitbrelding van het materiaal steeds
zvv'aarder gaat v/egen. Dit geldt niet alleen voor het vaatwerk, m.aar vooral
ook voor de zonder conservering niet te bev;aren objecten van hout en metalen.

het leerwerk en de veie blologlcia ulL du bodera.
Het bovengenoerade drukt natuurlijk in sterke mate op het tempo van
het veldonderzoek, Wenselijk is dat dit veldonderzoek zoveel mogelijk het
tempo van de ontginning en van de staatsexplcitatie bijhcudt. Dit is^
voor zover het de arbeidsvoorziening voor de opgraving en de voorziening
van werktuigen voor het opruimen van in de weg zittend materiaal voor de
vcrpachting botreft zondor meer duidelijk. De vraag

ligt voor de hand

of het ook overigens noodzakelijk is de schepen zoveel mogelijk onderzocht
to hebben tijdens de onrginningsfase en of dit ook niet veel later kan geschieden. Dit laatste moot echter ontkend vjorden omdat blijkt dat het
scheepshout in het droogliggende gebied in de drogende grond in snel tem¬
po achteruitgaat, waardoor de resultaten van het onderzoek bij danger ultstel sterk teruglopen. Bovendien za.1 de pachter^ die in sommige gevallen
bij de grondbewerking last van een zich in zijn kavel bevindcnd werk ondcrvindtj moeilijk te weerhouden zijn af en toe eens een paar stukken die
erg in de weg zitten weg te halen. Ook wanneer zo'n scheepswrak dieper onder
hot maaiveld voorkomt zal het toch veelal een slechte plek in het gewas
tongevolge hebben. Het verschijnsel dat het scheepshoutzeals al herhaaldelijk kon worden vastgesteld, in de loop van de jaren relatief hoger komt
ten opzichte van het maaiveld^ raaakt de zaak niet gelukkigcr. Sterke uitdroging van het hout met vormveranderingen als gevolg van het krimpen^ infoctering met schimmels maken voorts het eventueel conserveren van bepaaldc waardevolle constructie-elementen moeilijker en kostbaarder.
Ten slotte is er de zorg over de ruimte die nodig is om soms omvangrijke objecten te bewerken en onder dak te brengen. Voorop gesteld, dat
bovjaren in de open lucht bepaaldelijk een vrij snelle ondergang ten gevolge heeft, zou men de vraag kunnen stellen of het nodig is scheepsresten te
conserveren en te bewaren. Men zou kunnen stellen dat, wanneer do gegevens
omtrent de bouw vjordon vastgelegdj men zich voldoende op de constructies
ka.n orienteren. Dat is slechts ten dele juist .Een tekening is veelal voor
een zeer kleine groep een sprekend gegeven.
Een algemener publiek, vjaarbij zeker ook moet worden gedacht aan het
onderwijs, vraagt om xverkelijkheden, om realia. En deze zijn er niet meerI
Een groot technisch museum in Miinchen, dat beschikt over ruime financiele
mogelijkheden heeft gevraagd om scheepsfragmenten van de opgravingen te mogen betrekken, ten einde daarmee de ontvjikkelingen va,n de4;echniek van de
houten scheepsbouw te kunnen demonstreren. Dit omdat er in westelijk Europa
op hef'^ebied van rosten van de historische scheepsbouw niets is tc verwerven naar men ons meedeelde. Maar de vraag rijst of ons land, met een groots
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maritiem verleden^ zich kan permitoren dit unieke bezit te verhandelen,
zonder zelf een verzameling van het in ruime mate aanwezige materiaal te
hebben aangelegd. De toenemende belangstelling voor het oude schip resulteert nu reeds in het verlangen naar behoud. En v/anneer men bedcnkt dat
de zorg voor het oude woorJiuis, voor rnolens^ oude kerken en kastelen, voor
allerlei historische bouv/activiteiten in Nederland heeft geleid tot restauratie van vele mooie, oude panden^ tot veel overheidszorg en voorts tot het
in het leven roepen van een aantal stichtingon en verenigingen^ die zich op
dit terrein actief betonen^ dan is het vcrwonderlijk dat tot nu toe de woning van de zeeman zo vjcinig aandacht heeft gehad. Immers een deel van de
zich nog in de grond bevindendc scheepsvmakken behoort evenzeer tot de monumenten van geschiedenis en bouwkunst en zal eveneens als een nationaal
bezit van onvervangbare waardo moeten worden beschouv;d. Reeds in internationaal verband is de verwondering geuit^ o.m. op het maritieme congros te
Mllaan in 1959^ dat naast het onderzoek niet veel meer aandacht wordt be¬
stead aan het behouden van scheepsresten in het land dat daarvoor deze
overigens ongekende mogelijkheid bezit.
De vraag rijst of het niet de hoogste tijd wordt dat men zich hierop
in nationaal verband bczint^ voor het te laat is^ voordat het overgrote
deel van dit onvervangbare bezit als brandhout is opgestookt.
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