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VOORWOORD 

In twee campagnes, in 2014 en 2015, is door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland 
(IFMAF) een scheepswrak op kavel OR49 in de gemeente Dronten, Oostelijk Flevoland, opgegraven. De 
IFMAF is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG), Batavialand, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Provincie Flevoland. De organisatie van de IFMAF 
maakt het mogelijk om met scheepsarcheologisch onderzoek te verrichten en hoogwaardige informatie veilig 
te stellen van vindplaatsen waar niet direct sprake is van een verstoorder in de zin van het verdrag van Malta.   
 
Het onderzoek stond onder leiding van prof. dr. A.F.L. van Holk met drs. L. Koehler, F. Dallmeijer en G. 
Schreurs als dagelijkse staf. Bij het onderzoek zijn studenten van de RUG, de Universiteit Leiden (UL), de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), de University of Southern Denmark (Esbjerg), de Saxion Hogeschool en 
leden van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) Flevoland betrokken geweest. Over het project 
zijn diverse materiaalscripties geschreven.  E. Zwijnenburg heeft bij de RUG een bijvak gedaan over een 
aantal bijzondere vondsten uit het wrak en dit is vastgelegd in de vorm van een materiaalscriptie.  N. Rijn 
heeft bij dezelfde universiteit als bijvak onderzoek gedaan naar de botanische resten. N. Schoute heeft bij 
Saxion een afstudeeronderzoek verricht naar onder meer de haardplaten. S. Rijlaarsdam is eveneens 
afgestudeerd bij dezelfde onderwijsinstelling met een opgravingverslag over de tweede campagne.  
 
Daarnaast heeft een aantal professionele archeologen een bijdrage geleverd aan de uitwerking van het 
project. De eerste verslaglegging is verricht door de opgravingsleider in het Cultuurhistorisch Jaarboek 
Flevoland. Drs. K. Blok heeft na afloop van de opgraving de gedemonteerde losse scheepsdelen 
gedocumenteerd. Drs. Y. van Popta heeft diverse GIS bewerkingen van de velddata gemaakt. Drs. J. 
Opdebeeck heeft 3D fotogrammetrie van het wrak in verschillende stadia van de opgraving vervaardigd. 
Drs. T. van Damme heeft hetzelfde gedaan voor de haardplaats. Drs. G. Dijkstra maakte een reconstructie 
van de doorsnede van het wrak in samenwerking met de auteur van dit rapport. Drs. L. Koehler heeft in 
samenwerking met N. Schoute en M. de Vos de vondsten geconserveerd. Drs. J. Smale heeft de 
vondstendatabase op orde gebracht en in het kader van de ArcheoHotspot bij Batavialand een tweetal potten 
gereconstrueerd.  
 
Ondanks alle hierboven opgesomde bijdragen ontbrak het tot heden aan een volledig verslag van de 
opgraving conform de geldende eisen binnen de Nederlandse archeologie. Om dit alsnog te realiseren heeft 
het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) een financiële bijdrage gekregen van de RCE waarmee de 
auteur van dit rapport via de Roel Brandt Stichting van het ADC ingeschakeld kon worden. Om dit 
eindverslag te maken zijn eerst alle gegevens van het project verzameld en geordend. Daarna is in 
samenwerking met de specialisten drs. J. Verduin, drs. H. van Engeldorp Gastelaars en drs. R. Geerts van het 
ADC onderzoek verricht naar alle vondsten. J. Langelaar en Allex Kussendrager hebben de munten en de 
lakenloden gedetermineerd. Tegelijkertijd is in samenwerking met drs. J. Verweij de opgravingsdocumentatie 
publicatieklaar gemaakt. G. van Hezel heeft de tekst van nuttig inhoudelijk commentaar voorzien en de 
grafiek gemaakt met het laadvermogen van OR49. Vervolgens is de eindcontrole is verricht door prof. dr. 
D.G.A. Raemaekers en prof. dr. A.F.L. van Holk. Drs. J. Smale heeft ten slotte de uiteindelijke opname van 
de documentatie in het nationaal scheepsarcheologisch depot bij Batavialand verzorgd.  
 
Gezien de grote hoeveelheid bij het project betrokken personen, kan het eindresultaat beschouwd worden 
als een collectieve prestatie. Alle bijdragen, in de vorm van inspanningen tijdens het veldwerk of in de vorm 
van een deelverslag, zijn zeer waardevol geweest. Desondanks is deze rapportage nog geen eindpunt. De hier 
gepresenteerde resultaten van het project kunnen beschouwd worden als een basisrapportage, die het 
uitgangspunt kan zijn voor verder synthetiserend onderzoek. In het bijzonder betreft dat een volledige 
reconstructie van het schip, in welke vorm dan ook. De verzamelde en uitgewerkte gegevens lenen zich hier 
prima voor.  
 
Ten slotte wil de auteur van dit rapport alle betrokkenen bij het project bedanken. Wrak OR49 is een 
bijzondere opgraving geweest, die laat zien dat de Zuiderzeebodem uniek erfgoed bevat met belangrijke 
verhalen over de Nederlandse geschiedenis. Het voorrecht om dit te mogen onderzoeken mag dan ook geen 
uitzondering worden. Hopelijk draagt dit verslag bij aan het draagvlak voor de doelstellingen zoals die 
oorspronkelijk voor de IFMAF waren opgesteld.  
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Afbeelding 1. Topografische kaart  
 
 
 
 
 
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.  
Periode Tijd in jaren 
Nieuwe tijd:  1500 - heden 
Nieuwe tijd C 1850 - heden  
Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.  
Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.  
Middeleeuwen:                                      450 - 1500 na Chr. 
Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 na Chr.  
Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.  
Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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SAMENVATTING 

In het kader van de IFMAF is in 2014 en 2015 een scheepswrak opgegraven op kavel OR49 in oostelijk 
Flevoland. Het onderzoek heeft een fascinerend beeld opgeleverd van de 17e eeuwse turfschipperij op de 
Zuiderzee. Op basis van de bewaard gebleven scheepsresten kon de scheepsconstructie worden 
onderzocht en vastgesteld is dat het vaartuig met name in de boordconstructie afwijkend is. De dimensies 
van OR49 duiden op een scheepsontwerp waarbij men kennelijk het laadvolume prevaleerde boven 
vaareigenschappen. Hiermee is dit schip een overgangsvorm naar de 18e en 19e eeuwse volgebouwde 
vrachtschepen die gerekend worden tot de grote praamachtige en tjalkachtige vaartuigen.  
De uitzonderlijk uitgebreide en complete inventaris geeft een interessante kijk op het leven aan boord. 
Twee elementen maken OR49 bijzonder: de vroegst bekende archeologische aanwijzingen voor 
gezinsbewoning aan boord en aanwijzingen voor de biografie van de schipper als oud soldaat. Op basis 
van de gereconstrueerde afmetingen, de inventaris met veel Hollandse elementen en de context van de 17e 
eeuwse turfvaart, is een herkomst van OR49 uit Blokzijl zeer aannemelijk.  
Met zijn grote laadruim in combinatie met een hoge deklast was het vrachtschip in staat om een forse 
turflading van vier dagwerken (ca 40.000 turven) vanuit Noord-Nederland naar Holland te transporteren. 
De turfvaart over de Zuiderzee was vooral in het midden van de 17e eeuw een omvangrijke handel waarbij 
vermoedelijk ook een bovengemiddeld welstandsniveau kon worden bereikt. De inventaris van OR49 
bevat aanwijzingen om aan te nemen dat de schipper tot de gegoede burgerij heeft behoord, iets dat hij tot 
uiting heeft gebracht in een ruime leefruimte in het voorschip die alle kenmerken heeft van een Hollandse 
huiskamer.  
Met de afronding van dit opgravingverslag is de basis gelegd voor meer onderzoek naar scheepswrak  
OR49. De vindplaats leent zich voor een volledige reconstructie, niet alleen voor wat betreft de romp van 
het vaartuig, maar ook voor wat betreft het interieur van de leefruimte. Dankzij vindplaatsen als deze kan 
een relevant onderdeel van het succes van de 17e eeuwse economie in beeld worden gebracht. Turf, de 
binnenvaart en het omvangrijke netwerk van vaarwegen vormen een van de pijlers van de ‘Gouden Eeuw’. 
Met een scheepswrak als bron kan dit verhaal op beeldende wijze worden verteld.  
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Afbeelding 2. Luchtfoto van de opgraving in 2014 
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1. INLEIDING 

1.1 Melding en vooronderzoek 

Op kavel OR49 in Oostelijk Flevoland werd in februari 1960, tijdens het leggen van drainagebuizen een 
scheepswrak gevonden. Na de melding van de vondst heeft de toenmalige afdeling Scheepsarcheologie 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) de wraklocatie op 30 juni van hetzelfde jaar nader 
onderzocht. Het wrak is toen echter niet gelokaliseerd. Een nieuwe melding volgde in maart 1964 en kort 
daarna, op 22 april, werd een uitgebreide verkenning door middel van het graven van proefputten 
uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is vastgesteld dat het om een zwaargebouwd vaartuig ging, dat onder 
slagzij in de bodem lag en waarvan één van de boorden over het wrak naar binnen was geklapt. 
Vastgesteld is dat het wrak over een lengte van 18 meter aanwezig was en met de voorsteven in 
noordwestelijke richting lag. De ligging van de scheepsresten op afzettingen met mariene schelpen (mya 
arenarea) maakte het aannemelijk dat het schip is vergaan in de periode dat de Zuiderzee volledig was 
verzilt: vanaf de tweede helft van de 17e eeuw.  
In 1989 is een herverkenning uitgevoerd door maritiem archeologen van Texas University en de RIJP. 
Tijdens deze campagne zijn de stratigrafische positie, de begrenzing en de conserveringstoestand van de 
vindplaats vastgesteld. Het bleek dat de hoger gelegen delen van het wrak, het omgevallen boord, van zeer 
slechte kwaliteit was, terwijl het dieper gelegen hout matig bewaard is gebleven. Uit het bodemprofiel is 
opgemaakt dat het wrak zich met de kiel op pleistoceen zand bevond. De achtersteven is los aangetroffen 
en aan stuurboordzijde leek het schip nog grotendeels intact. De voorsteven was niet meer aanwezig. 
Tijdens deze campagne is de lengte van het wrak op 20 m geschat en de breedte op 7 m. De diepst gelegen 
delen lagen op 1,40 m beneden maaiveld; de hoogste op 35 cm. Er zijn geen dekken aangetroffen en aan 
stuurboord is een gangboord aangetroffen. Ook tijdens de herverkenning zijn geen vondsten gedaan en is 
geen lading aangetroffen.  
In het kader van een in 2014 door de provincie Flevoland en de RCE opgestart onderzoeksprogramma 
naar de fysieke kwaliteit van de resterende scheepswrakken in Flevoland, is op de wraklocatie een aantal 
grondboringen verricht.1 Het door ADC verrichte onderzoek toonde duidelijk aan dat het bodemmilieu 
ter plaatse geen duurzame behoudsperspectieven voor OR49 bood. Het scheepswrak is op de AMK 
Flevoland als een terrein van hoge archeologische waarde opgenomen. De informatiewaarde van het 
wrak is dusdanig hoog, dat alleen al op grond daarvan het schip als behoudenswaardig aangemerkt moet 
worden, ondanks de slechte score op de fysieke kwaliteit en belevingsaspecten. Op basis van deze 
bevindingen is besloten het wrak in het kader van de IFMAF nader te onderzoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Veldhuis e.a. 2014. 
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Afbeelding 3. Wrak OR49 tijdens de verkenning in oktober 1989,  
uitgevoerd door R. Neyland en F. Hocker.  
 
 
1.2 Opzet van het onderzoek en onderzoekskader 

Naar aanleiding van het besluit om de vindplaats op te graven is een Programma van Eisen (PvE) voor het 
onderzoek opgesteld.2 Het onderzoekskader is de algemene vraagstelling naar ontwikkeling, kenmerken en 
aard van de scheepvaart op de voormalige Zuiderzee. Dit maakt deel uit van het onderzoek dat vanuit de 
RUG in samenwerking met de RCE en Batavialand wordt uitgevoerd. Een specifiek hoofdstuk over 
maritieme archeologie is nog niet opgenomen in de NOAA, dit verkennend onderzoek levert in ieder 
geval een bijdrage aan de kennislacune die er op maritiem archeologisch terrein in Nederland bestaat.  
Door middel van dit onderzoek wordt geprobeerd vast te stellen om wat voor type schip het gaat. Ook 
gaat de aandacht uit naar de constructiedetails van het gevonden wrak. Een eerste aspect dat naast de 
constructie aandacht verdient, is het verblijf en de samenstelling van de bemanning. Een tweede aspect 
waar speciale aandacht naar uitgaat, is de reconstructie van het voedingspatroon aan boord. Een derde 
aandachtspunt is de samenstelling van eventueel nog aanwezige lading of ladingsresten. Het vierde 
aandachtspunt is het bepalen van de relatieve houtkwaliteit en ijzerkwaliteit (onder en boven de 
gemiddelde grondwaterstand).  
 
Deze opzet is vertaald in een aantal doelstellingen en vraagstellingen die hieronder worden weergegeven.  
                                                      
2 Van Holk 2014a. 
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1.2.1 Doelstellingen 

Het onderzoek dient drie doelen: 
- Waarderend onderzoek: het verzamelen van informatie over (de compleetheid van) het wrak, inventaris 

en lading. Tevens vaststellen wat de staat van het hout is m.b.t. conservering 
- Wetenschappelijk onderzoek: het verzamelen van informatie over het wrak (constructiedetails, 

inventaris, lading, datering, type, afmetingen) 
- Opleiding: studenten participeren in het kader van de IFMAF. Studenten kunnen door middel van 

veldwerk, onder toezicht van specialisten, kennis nemen van diverse unieke aspecten die bij maritiem 
archeologisch veldwerk een rol spelen.  
 

1.2.2 Vraagstellingen 

- Hoe zien de details van de constructie van het wrak er uit?  
- Hoe heeft de oorspronkelijke rompvorm van het schip er uit gezien, wat was de laadcapaciteit en welke 

zeileigenschappen had het vaartuig? 
- Wat was de functie van het schip? 
- Om welk scheepstype gaat het? 
- Wat was het vaargebied? 
- Hoe zag het ruimtegebruik aan boord er uit?  
- Welke positie neemt dit wrak in binnen de ontwikkeling van scheepstypen op de voormalige 

Zuiderzee? 
- Is door het nemen van meerdere dendromonsters een nadere bepaling mogelijk van de (verschillende) 

herkomst(en) van het gebruikte hout voor de bouw van het schip? Zegt die herkomst ook iets over de 
herkomst van het schip?  

- Wat is de fysieke toestand van het scheepswrak wat betreft compleetheid en de mate van conservering 
van het wrak, afgezien van wat uit het IVO naar voren is gekomen?  

- Is er nog meer van de inventaris bewaard gebleven? Zo ja, wat zegt de inventaris over de functie van 
het schip, ondergangsdatering, samenstelling en herkomst bemanning, ruimtegebruik aan boord en 
sociale stratificatie?  

- Is er nog meer lading of ladingresten aanwezig? Zo ja, wat zegt de lading over de herkomst, 
bestemming en functie van het schip? 

 
1.3 Fieldschool 

De IFMAF is een samenwerkingsverband tussen de provincie Flevoland, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeente Lelystad, de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) en 
Batavialand. Financiële bijdragen van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben het 
mogelijk gemaakt dat in 2008 voor het eerst in Nederland een leerstoel Maritieme Archeologie is 
ingesteld. Zonder deze samenwerking – mede mogelijk door de inzet van medewerkers van de RCE - 
zouden de opleiding en het veldwerk niet van de grond zijn gekomen. 
De IFMAF heeft de volgende drie doelstellingen. Het eerste en voornaamste doel is het geven van 
onderwijs. Het bestaat uit colleges maritieme archeologie aan de RUG en praktisch onderwijs in de vorm 
van een jaarlijkse veldschool in Flevoland. In de bachelor fase wordt een inleiding maritieme archeologie 
verzorgd en voor Master studenten is er een tweejarige Research Master. Het tweede doel van de IFMAF 
is het genereren van nieuwe onderzoeksgegevens die bijdragen aan het debat over onze maritieme 
geschiedenis. Het gaat om het verduidelijken van de prominente rol van transport over water in het 
verleden, toegespitst op de rol van de Zuiderzee als verkeersplein, waarvan de neerslag in de vorm van 
scheepswrakken in de bodem van Flevoland ligt. Een derde doelstelling van de IFMAF is het leveren van 
een bijdrage aan, en het stimuleren van, het behoud en beheer in dan wel ex situ van het maritieme 
erfgoed in Flevoland. Het creëren van draagvlak voor de maritieme archeologie in Flevoland en 
daarbuiten behoort eveneens tot deze laatste doelstelling. 
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Afbeelding 4. Foto van de werkzaamheden tijdens de fieldschool. 
 
 
1.4 Publieksbereik 

Om de opgraving onder de aandacht te brengen zijn diverse activiteiten ondernomen. Het betreft 
persdagen, open dagen voor bestuurders, bewoners en scholen en excursies van vakspecialisten. Daarnaast 
is door deelnemers aan het veldwerk gedurende beide campagnes een blogspot bijgehouden om 
geïnteresseerden te informeren: http://ifmaffieldschool.blogspot.com 
 

 
Afbeelding 5. Een schoolklas uit Dronten krijgt uitleg bij de opgraving. 
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1.5 Leeswijzer 

Dit rapport betreft een standaardrapportage zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA 4.1 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dit 
onderzoek vormt geen eindstation, maar de basis van waaruit verder synthetiserend onderzoek kan 
plaatsvinden. Bij dit synthetiserend onderzoek kan, indien nodig, altijd worden teruggegrepen op de 
basisgegevens in het e-depot: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:155737 
  
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de onderzoeksmethoden in 
hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 3 tot en met 6 worden 
beschreven. Achtereenvolgens komen de beschrijving van de vindplaats, de scheepsconstructie, de vondsten 
en de resultaten van het specialistische onderzoek aan bod. De interpretatie van deze resultaten volgt in 
hoofdstuk 7. De synthese bestaat uit een algemene interpretatie van de vindplaats, gevolgd door de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 
Als bijlage 1 is een verklarende woordenlijst opgenomen. Bijlage 2 en 3 betreft de velddocumentatie. De 
vondstenlijst is opgenomen als bijlage 4. Bijlage 5 geeft een overzicht van de vondstlocaties binnen de 
vindplaats. Deze worden in bijlage 6 ingedeeld naar categorieën voor vondsten van een 
scheepsarcheologische vindplaats, gekoppeld aan de functionele ruimte in het schip. Wanneer in de tekst 
wordt verwezen naar Los Hout, betreft dit formulieren van los aangetroffen scheepsonderdelen die tijdens 
de opgraving zijn vervaardigd. Deze zijn niet als bijlage bij dit rapport opgenomen, maar staan in het e-
depot. De 3D fotogrammetrische opnamen van het wrak zijn te raadplegen via: https://sketchfab.com/3d-
models/or-49-flevoland-netherlands-7cc155f573674c26b352da68c9ec849c 
 
Op de server van ADC bevindt zich een PDF van de rapportage (http://project.archeologie.nl/4220127). 
Hier staan eveneens de 3D fotogrammetrische opnamen van het wrak en de haardplaats. De vondsten en 
de documentatie zijn overgedragen aan het nationaal scheepsarcheologisch depot in Batavialand, Lelystad. 
Deze zijn ter plaatse toegankelijk en via de hierboven weergegeven link naar het e-depot. 
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2. METHODEN, TECHNIEKEN EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het veldwerk is uitgevoerd. Achtereenvolgens komen het 
meetsysteem en de documentatiemethoden van de scheepsconstructie aan bod. Hierna zullen de 
werkzaamheden van de campagnes uit 2014 en 2015 worden samengevat. Ten slotte zal in worden 
gegaan op de evaluatie en selectie van vondsten, monsters en documentatie die aan dit opgravingverslag 
ten grondslag ligt. 
 
2.2 Meetsysteem en begrenzing van het wrak 

Bij aanvang van de eerste campagne van de opgraving was het niet nodig om de wraklocatie op te zoeken, 
omdat de positie naar aanleiding van het booronderzoek van ADC al was gemarkeerd. Om de ligging van 
het wrak in de bodem te bepalen zijn eerst met een handmatige gutsboor de begrenzingen opgezocht, die 
gemarkeerd zijn met paaltjes. Vervolgens zijn een centrale lijn en de beoogde positie van de centrale 
profieldam over het wrak uitgemeten. Rondom het wrak zin drie vaste punten uitgezet. Deze punten zijn 
ingemeten met een GPS en hebben coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Het lokale 
meetsysteem bestond uit drie meetlijnen: één centrale meetlijn over de kielplank en stevens en parallel 
daaraan zijn aan zijn twee hulpmeetlijnen uitgezet, met het oog op het handmatig tekenen van de 
bovenaanzichten van het wrak. De bovenste decimeters van de bouwvoor zijn met de graafmachine 
verwijderd en alle werkzaamheden daarna zijn met de hand uitgevoerd.  
 
2.3 Documentatie 

Het wrak is zowel digitaal als analoog in kaart gebracht. De handmatige tekening diende twee doelen: een 
goede oefening voor studenten in het tekenen en herkennen van de scheepsconstructie en het vastleggen 
van eventuele details van de constructie. Het wrak is na het documenteren van het naar binnen geklapte 
bakboord (zie paragraaf 2.4) opgegraven volgens de ‘omgekeerde bouwvolgorde’. Dat wil zeggen dat 
achtereenvolgens de losse houtdelen, daarna de dekbalk-knieën en de den-knieën, de wegering, de 
inhouten en ten slotte de huid van het schip is vrijgelegd en gedocumenteerd. Van het wrak zijn diverse 
bovenaanzichten getekend en langs- en dwarsdoorsneden opgenomen. Daarnaast zijn van bijzondere 
vondstconcentraties detailschetsen gemaakt. Nadat een van deze bouwkundige niveaus was opgegraven 
en gedocumenteerd, zijn de scheepsdelen gedemonteerd en gedocumenteerd. Los scheepshout en 
gedemonteerd scheepshout zijn handmatig in het veld op schaal 1:10 getekend en op standaard 
formulieren beschreven. Een deel van losgehaalde constructiedelen is getransporteerd naar het 
opslagterrein van de Bataviawerf in Lelystad, om daar te worden getekend, beschreven en gefotografeerd.  
Naast handmatige documentatie is het wrak eveneens opgemeten met een digitale 3D tekenarm (FARO-
arm). De tekenarm functioneert onafhankelijk van een uitgezet meetsysteem met behulp van drie telkens 
wisselende vaste punten. De digitale tekening was via de centrale meetlijn gekoppeld aan de handmatige 
tekening. De vindplaats van de vondsten is ingemeten met een Total Station. Dus ook deze metingen 
konden onafhankelijk van een meetsysteem worden uitgevoerd.  
Daarnaast is bij dit project geëxperimenteerd met 3D fotogrammetrie. Er is zowel een volledig model van 
het wrak vervaardigd, als een detailopname ter plaatse van de vondst van de haardplaten in het voorschip. 
Deze zijn uitgewerkt in lightroom en AGIsoft.3  
De vondst- en monsteradministratie zijn uitgevoerd met behulp van het GROND-systeem van het GIA, 
zowel analoog als digitaal. Dat systeem is eveneens gebruikt voor fotolijsten en hoogtemetingen. Parallel 
hieraan is een analoge administratie bijgehouden. De voorgang van het veldwerk is vastgelegd is dag- en 
weekrapporten. Ten slotte zijn het project, het wrak en de vondsten uitgebreid fotografisch vastgelegd.  
 
 
 

                                                      
3 Met dank aan Thomas van Damme (ubi3D) voor de uitwerking van de haardplaats en Johan Opdebeeck 
(RCE) voor het uitwerken van de totaaloverzichten van het wrak. 
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2.4 Campagne 2014 

De veldschool van de IFMAF vond in 2014 tussen 4 en 28 augustus plaats. Gedurende deze eerste 
campagne is het bodemprofiel vastgelegd en de over het wrak heen gevallen bakboord zijde opgegraven, 
gedocumenteerd en verwijderd. Deze werkzaamheden werden bemoeilijkt door de sterk uitgedroogde 
toestand van het wrak. De huidplanken hadden iedere vorm van interne sterkte verloren en lagen als het 
ware als natte doeken over de onderliggende spanten heen. Tijdens deze eerste campagne werd duidelijk 
dat de archeologische potentie van de site groter was dan voorzien. Terwijl gedurende het vooronderzoek 
geen enkel vondst was gedaan, kwamen steeds meer vondsten aan het licht nadat de losse scheepsdelen 
eenmaal waren opgegraven. Vooral de in het voorschip aangetroffen haardplaten en kombuisvondsten 
waren talrijk en arbeidsintensief. De haardplaten en een deel van de inventaris zijn opgegraven en ter 
conservering naar de werkplaatsen van het depot voor scheepsarcheologie van Batavialand gebracht. 
Verder is een aantal monsters genomen om de vindplaats te waarderen op de potentie voor 
archeobotanisch onderzoek.4 Met deze vaststelling kon het besluit worden genomen om op dit wrak een 
tweede campagne uit te voeren.  
 

 
Afbeelding 6. Opgravingsfoto uit 2014 met OR49 gezien vanaf het voorschip. Duidelijk is te zien dat het 
bakboord naar binnen is gevallen en dat het ondiep gelegen scheepshout sterk is uitgedroogd.  
 
 
  

                                                      
4 Van Rijn 2015. Uit de monsters die in 2014 bij de haardplaats genomen zijn, kwamen geen economische 
gewassen. Het botanische onderzoek heeft in 2015 geen voortgang gekregen.  
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2.5 Campagne 2015 

De tweede en laatste campagne duurde van 26 juni tot en met 30 juli. Nadat de vondstenrijke laag op de 
wegering is opgegraven, is overgegaan tot het maken van enkele doorsneden van het wrak. Hierna 
konden de wegering en ten slotte de inhouten worden gedemonteerd. Tijdens deze tweede campagne zijn 
de meeste vondsten gedaan. Het overgrote deel is individueel ingemeten en ingevoerd in de database. 
Grote concentraties scherven en turf zijn onder één vondstnummer verzameld. De losse onderdelen zijn 
grotendeels ter plaatse gedocumenteerd, maar het restant waar geen tijd meer voor was is meegenomen 
naar de werkplaats van Batavialand te Lelystad. Aan het einde van de campagne werden bovendien ook 
de zeilbalk en het roer aangetroffen. Nadat de studenten waren vertrokken, is door de vaste staf het 
laatste deel van de opgraving uitgevoerd, waaronder het demonteren en afvoeren van de scheepshuid.  
 

 
Afbeelding 7. Opgravingsfoto uit 2015 met het wrak gezien vanuit het voorschip. De opgraving bevindt 
zich in de fase voorafgaand aan de ontmanteling van de dekbalkknieën, wegering en inhouten.  
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2.6 Evaluatie en selectie 

Er is geen evaluatierapport van de opgraving gemaakt, omdat er geen aanleiding was om af te wijken van 
de in het PvE omschreven onderzoeksopzet. Van een gerichte selectie van de vondsten en monsters is 
eveneens geen sprake geweest. Alle vondsten zijn aanvankelijk als behoudenswaardig aangemerkt, zodat 
een beslissing tot selectie in een later stadium tijdens de uitwerking genomen kon worden. Bij 
scheepsopgravingen komen veelvuldig zogenaamde concretievondsten voor, conglomeraten van roest, 
zand en voorwerpen waarvan de aard alleen tijdens het conserveringsproces kan worden vastgesteld. De 
vondstnummers die tijdens deze werkzaamheden zijn afgevallen, staan in de vondstenlijst aangegeven als 
‘vervallen’. Nadat alle conserveringswerkzaamheden zijn afgerond is de vondstenlijst tijdens de 
overdracht aan de maritieme rijkscollectie gebruikt als bijlage bij het deselectieformulier, een in de KNA 
opgenomen document waarin de afvoer van vondsten moet worden onderbouwd. De wrakresten zijn 
aanvankelijk bewaard bij Batavialand, maar uiteindelijk is besloten om deze te deselecteren na 
documentatie. Ook dit is door middel van het eerder genoemde formulier onderbouwd.  
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS 

3.1 Fysisch geografische context 

De oorsprong van de Zuiderzee moet gezocht worden rond het begin van de jaartelling, toen Nederland 
bestond uit een uitgestrekt veengebied achter een min of meer gesloten kust van duinen en wadden. Ter 
hoogte van het huidige IJsselmeer en Markermeer moet een uitgestrekt, overwegend zoet meer hebben 
gelegen dat door de Romeinen Lacus Flevo werd genoemd. Ook al is de omvang van dit meer onbekend, 
zeker is dat het gedurende de middeleeuwen groter werd en steeds meer onder mariene invloed kwam. 
Hier speelden het ontstaan van zeegaten, zoals het Vlie en het Marsdiep, maar ook menselijk ingrijpen in 
het landschap een rol. Middeleeuwse ontginningen hebben met diverse stormvloeden als katalysator er 
mede toe geleid dat grote delen van het veengebied achter de kust verdronken en erodeerden. Ook 
veranderde de waterhuishouding van de Nederlandse rivieren, waarbij de IJssel in de 15e eeuw praktisch 
verzandde. Dit betekende de omslag naar een nagenoeg volledig zoute binnenzee. Deze vond aan de 
oostzijde haar begrenzing bij de hoger gelegen dekzandruggen en keileemplateaus. De westelijke grens is 
zwaar bevochten: de dijkenbouw begint in de 13e eeuw en kenmerkt zich door vele dijkdoorbraken en 
landverlies. Omstreeks 1600 heeft de Zuiderzee haar maximale omvang en dit watergebied is vanaf de 
eerste inpolderingen in de 20e eeuw successievelijk verkleind. 
 
3.2 Maritiem landschappelijke context 

Het transportlandschap was voor de opkomst van de verharde wegen en het netwerk aan spoorwegen in 
de tweede helft van de 19e eeuw vooral een maritiem landschap. In dit landschap waren vaarwater, steden 
en vooral de handelsroutes de voornaamste structurele elementen. De opkomst van steden langs de IJssel 
in de 12e eeuw is direct te koppelen aan de verbeterde toegang tot zee, met de stad Kampen als belangrijk 
centrum in het Hanzenetwerk, dat zich uitstrekte van Brugge tot aan de Oostzee. In de 15e eeuw begon 
het overwicht van Kampen te tanen en kwamen nieuwe stedelijke centra aan de westkust van de 
Zuiderzee op, met Amsterdam als onbetwist centrum. Naast deze internationale vaarroutes, zijn talrijke 
binnenlandse trajecten te onderscheiden, waarvan het sociaaleconomische belang op het eerste gezicht 
minder evident lijkt. Op onderstaande afbeelding staan de vaarroutes weergegeven, waarbij de 
zogenaamde turfroutes vanuit Groningen, Friesland en Noordwest Overijssel naar Holland binnen de 
context van onderhavig onderzoek relevant zijn. De omvang en het belang van dit transport zal in 
hoofdstuk 6 en 7 ter sprake komen. Naast de afgebeelde routes bestond er een dicht netwerk van 
vaarroutes tussen de steden: de beurtvaart. Het betreft een gereguleerd transport over water, gebaseerd 
op een afspraak tussen twee stadsbesturen, waarbij een schip op een vaste tijd op een vastgesteld traject 
afvaart. Dit systeem was gebaseerd op een vergunning die schippers kregen waarbij hun beurt, ofwel de 
volgorde van afvaren werd vastgesteld.  
 
De vaarintensiteit op de Zuiderzee is niet alleen op basis van de vaarroutes en de beurtvaart vast te 
stellen, ook de Zuiderzeevisserij is van groot belang geweest. De 418 scheepswrakken die in de provincie 
Flevoland zijn gelokaliseerd moeten worden gezien in dit kader; ze vormen de neerslag van een druk 
bevaren verkeersplein.5  
 

                                                      
5 Inventarisaties van het aantal scheepswrakken lopen in Flevoland lopen uiteen. In de Scheepswrakken 
Database Zuiderzeegebied (Waldus in voorbereiding) wordt uitgegaan van een totaal van 483 
scheepswrakken en scheepsfragmenten ten zuiden van de Afsluitdijk. Het betreft 418 vindplaatsen in 
Flevoland, 1 in Workumer Nieuwland, 16 in de Wieringermeer en in totaal 48 onder water (IJsselmeer, 
Markermeer, IJmeer, Hoornse Hop, Ketelmeer en de Randmeren). 
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Afbeelding 8. De vaarroutes op de Zuiderzee. 
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Op afbeelding 9 is te zien dat de wraklocatie gelegen is nabij de oostwal van de Zuiderzee, circa 17 
kilometer van Kampen en 14 kilometer van Elburg. De waterdiepte ter plaatse bedroeg volgens de 
hydrografische kaart van de Zuiderzee uit 1921 ongeveer 3 meter bij gemiddeld laag water. OR49 is 
vergaan in de kom van de Zuiderzee, een gebied dat in vergelijking met het noordelijke deel, de trechter 
van de Zuiderzee, weinig zandbanken had. De meest aannemelijke vaarroute is vanuit noordwest 
Overijssel naar Holland (zie hoofdstukken 6 en 7 en afb. 8). De oorzaak van de schipbreuk zal eerder 
gelegen hebben in zware weersomstandigheden of een menselijke fout zoals een aanvaring, dan dat er 
sprake is geweest van een stranding. Het wrak is in de bodem ingebed met de boeg in zuid-zuidwestelijke 
richting. 
     

 
Afbeelding 9. Vindplaats van OR49 op de kaart van de Zuiderzee van Goos (1657-1662). 
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3.3 Bodemprofiel, wrakvorming en conservering 

De diepst ingebedde scheepsresten rusten op pleistoceen zand dat zich op 1,4 meter onder het maaiveld 
bevindt. Het wrak wordt omgeven door de schelpenrijke inspoelingslaag die zich heeft ingesneden in 
afwisselende zandige en kleiige Almereafzettingen die gerekend worden tot de formatie van Naaldwijk. Deze 
laag heeft ter plaatse van het scheepswrak een dikte van 5 tot 8 decimeter en is buiten de wraklocatie 
grotendeels opgenomen in de bouwvoor omdat het terrein gediepploegd is. Ook de scheepsconstructie is 
tijdens deze werkzaamheden geraakt en gedeeltelijk op het maaiveld terecht gekomen. Op basis van de 
vergelijking van de waarnemingen in de proefputten uit 1964 met het bodemprofiel dat tijdens de opgraving 
in 2014 is gemaakt, kon worden opgemaakt dat de bodem ter plaatse van het scheepswrak met circa 60 cm 
was ingeklonken.6  
 

 
Afbeelding 10. Bodemprofiel wrak OR-49, locatie profiel staat weergegeven in bijlage 2  
(Y. van Popta, GIA). 
 
Over een totale lengte van 18 meter bij een breedte van 7,8 meter zijn scheepsresten in verband in de bodem 
bewaard gebleven. Het wrak is onder slagzij van 20-30 graden over stuurboord in de bodem weggezakt, 
waarbij de bakboord zijde is afgebroken en over het wrak heen is gevallen. De voorsteven en een deel van 
het voorschip ontbreken. Denkbaar is dat dit gedeelte van het wrak tijdens het aanleggen van de 
drainagebuizen in 1960 is verwijderd.7 De afgebroken huidgangen in het voorschip versterken dit idee. Als 
gevolg van de positie van het wrak dicht onder het maaiveld zijn de bovenste delen volledig uitgedroogd en 
aangetast door houtschimmels. Het hout van het omgevallen bakboord had iedere vorm van interne sterkte 
verloren en was vergaan tot een vezelachtige materie. Veel van de scheepsbouwkundige details van dit deel 
van het wrak konden dan ook niet worden vastgelegd. Het vlak aan bakboord is grotendeels verdwenen. De 
zandstrook, de restanten van een tweede vlakgang en de delen van de hierop bevestigde de leggers resteren. 
Het zaathout en de daaronder gelegen centrale vlakplank zijn net als het onderste deel van de achtersteven 
bewaard. De diepere delen van het wrak aan stuurboord hadden hun intrinsieke en constructieve sterkte 
behouden. Hier is het vlak en het boord midscheeps bewaard gebleven. Het betreft een constructie 
bestaande uit een zandstrook, vier vlakplanken, een kimgang en vijf boordgangen waaronder een mogelijk 
berghout. Hierop bevonden zich in totaal 52 spanten en een wegering. Over een lengte van 11,60 meter zijn 
bovendien dekbalkknieën en onderdelen van het opboeisel en potdeksel in scheepsbouwkundig verband 
aangetroffen. De zeilbalk is los op de wraklocatie gevonden, aan stuurboordzijde. De in 1989 uit verband 
aangetroffen achtersteven was tijdens de campagnes van 2014 en 2015 niet meer aanwezig. Ondanks deze 
incomplete en aangetaste toestand, heeft de vindplaats voldoende informatie opgeleverd om een beeld te 
vormen van de scheepsbouwkundige kenmerken van het oorspronkelijke vaartuig. Op basis van de restanten 
aan stuurboord was het mogelijk een reconstructie te maken van de doorsnede van het schip. Daar komt bij 
dat een intacte vondstenlaag met een omvangrijke organische component bewaard is gebleven. Het over het 
wrak heen gevallen bakboord heeft een beschermende werking gehad op het vondstcomplex. 

                                                      
6 Van Holk 2014b, 139. 
7 Van Holk 2014b, 135. 
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3.4 Datering 

De bouwdatum van OR49 is op basis van dendrochronologisch onderzoek vastgesteld op 1630 +/- 8 
(monster zonder spinthout).8 De datering van de ondergangsdatum kan op basis van de vondsten uit het 
wrak nader worden bepaald. Er zijn twee vondsten gedaan met een jaartal: een gietijzeren haardplaat met 
een afbeelding van een Romeinse soldaat (vondstnummer 34) met het jaar 1638 en een textiellood 
(vondstnummer 87) met het jaartal 1664. De datering op de haardplaat zou kunnen verwijzen naar een 
belangrijke gebeurtenis in dat jaar, het jaar waarin de plaat is vervaardigd, of het jaar waarin het schip te 
water is gegaan.9 Als de haardplaat speciaal voor de schipper zou zijn gemaakt, dan zijn alle drie de opties 
tegelijk mogelijk. Voor nu kan worden vastgesteld dat dit jaartal in ieder geval niet de ondergangsdatum 
van het wrak impliceert, maar sterk overeenkomt met de dendrodatering van de bouwdatum. De 
doorlooptijd van textielloden was kort en om deze reden geeft deze vondst een relatief scherpe datering 
van de ondergang van het schip: in of kort na 1664. Deze datering is in overeenstemming met de 
archeologische datering van diverse andere vondsten die in het wrak zijn gedaan, zoals uit hoofdstuk 6 zal 
blijken.  
 

 
Afbeelding 11. Textiellood uit het achterschip (vondstnummer 87) met daarop het jaartal 1664. 
 
 
  

                                                      
8 Jansma 2015, zie bijlage 7. Het aantal genomen houtmonsters is te klein om iets te kunnen zeggen over 
de herkomst van het hout.  
9 Schoute 2015, 132-133. 
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4. CONSTRUCTIE VAN HET SCHIP 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de scheepsconstructie besproken. Hierbij wordt de bouwvolgorde gevolgd zoals 
die gereconstrueerd kon worden uit de aangetroffen resten en zoals die over het algemeen is toegepast bij 
houten scheepsbouw. Achtereenvolgens komen het hoofdverband, de huid, de inhouten, de buikdenning 
en de wegering, de dekconstructie en de overige scheepsdelen aan bod. Het hoofdstuk eindigt met een 
reconstructie van de dimensies en de rompvorm ter hoogte van de zeilbalk. In het hoofdstuk wordt 
verwezen naar bijlage 2 (de overzichtstekening) en 3 (de doorsneden). Tevens zijn de 3D 
fotogrammetrische opnamen van het wrak toegankelijk via: https://sketchfab.com/3d-models/or-49-
flevoland-netherlands-7cc155f573674c26b352da68c9ec849c. De overige scheepsarcheologische 
documentatie en foto’s staan in de tekst.  
 
4.2 Hoofdverband: verbanddelen van de romp  

4.2.1 Kiel en stevens 

Het vlak is opgebouwd vanuit een centrale vlakplank, die van achteren naar voren in breedte en dikte 
verandert. Ter plaatse van de achtersteven heeft de plank een dikte van slechts 1,5 cm bij een breedte van 
6,5 cm. Hierop staat een 15 cm hoge balk, een zogenaamde vulklos, die de basis vormt van de 
achtersteven en de daarvoor geplaatste scheg. Het betreft een rechthoekige balk met een breedte van 6,5 
cm en een hoogte van 15 cm. Hierop staat het onderste deel van de achtersteven, die een hoogte heeft 
van 76 cm en aan de bovenzijde is afgebroken. De valling van de steven bedraagt 70 graden. Samen met 
de onderste 19 centimeter van de achtersteven vormt de klos een rechte sponning met een diepte van 1,5 
cm en een breedte van 35 cm waarin de zandstroken met houten pennen en gesmede ijzeren spijkers 
bevestigd zijn. Deze staan dus verticaal tegen de achtersteven aan. Tussen de achtersteven en de tweede 
huidgang bevindt zich een scheg met een breedte van 140 cm, die is opgebouwd uit twee planken. De 
scheg is net als de achtersteven beperkt bewaard gebleven. Een slechts 3 cm breed restant van de tweede 
huidgang aan stuurboord maakt duidelijk dat de scheg voorzien was van een sponning waarin de 
volgende huidgangen waren bevestigd. Op basis van de bovenste bewaard gebleven huidgang in het 
achterschip is af te leiden dat deze onder een hoek van bijna 90 graden naar de achtersteven liep en dat 
deze het vaartuig in het gedeelte boven water een volle vorm heeft gegeven.  
 
In het achterschip is de kielplank ter hoogte van spant 5 in dikte toegenomen tot 9 cm, bij een breedte 
van 25 cm. Midscheeps heeft deze plank dezelfde dikte als de rest van de vlakplanken (3-4 cm) en neemt 
in breedte toe tot 35 cm. De kielplank is voor het laatst aanwezig tussen spant 49 en 50 waar deze eindigt 
in een breuk. Bij spant 5 heeft de kielplank een sponning waarin de twee zandstroken in een hoek van 65 
graden vallen. De volgende vlakplank staat op de afgeschuinde rand van de zandstroken, in een hoek van 
170 graden ten opzichte van de kielplank. De daarna volgende vlakplanken liggen in hetzelfde vlak. De 
trapeziumvormige ruimte die zodoende is ontstaan tussen de kielplank, de zandstroken en de leggers is 
opgevuld door de eerder genoemde vulklos, die richting voorschip geleidelijk in dikte afneemt en 
uiteindelijk ter hoogte van spant 17 is verdwenen.  
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Afbeelding 12. Overzicht van OR49 met op de voorgrond de achtersteven.  
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4.2.2 De huid 

Het vlak is over de aanwezige lengte van het wrak opgebouwd uit vier vlakplanken aan weerszijden van 
de zandstroken. De vlakgangen zijn gemiddeld 35 cm breed en de dikte van deze planken bedraagt 4 cm. 
Ze zijn door middel van combinaties van houten pennen en gesmede spijkers aan de inhouten 
verbonden. Een kimgang met een breedte van 20 cm vormt de overgang naar de boorden. De kimgang 
staat ten opzichte van de kielplank onder een hoek van 125 graden in het achterschip tot bijna 100 graden 
midscheeps. Deze hoek neemt naar boven toe in het rechte, karveel gebouwde boord af tot nagenoeg 90 
graden. In afbeelding 17 is deze vorm van het boord gereconstrueerd. De in totaal 5 boordplanken zijn 
eveneens 4 cm dik en 20-25 cm breed. Er is geen zwaarder uitgevoerd berghout aanwezig. Gang J (de 
derde gang vanaf het potdeksel) is weliswaar 5 cm dik en daarmee dikker dan de andere boordplanken, 
maar in vergelijking met het gebruikelijke verschil tussen boordgangen en berghoutgangen is dit zeer 
weinig. Gezien de aanwezigheid van de restanten van een potdeksel dat zich oorspronkelijk op de recht 
afgezaagde koppen van de oplangers bevond, kan worden aangenomen dat midscheeps de bovenste 
huidgang bewaard is gebleven. Tijdens het documenteren van de losse huidplanken zijn talrijke 
spijkerpennen gedocumenteerd, waarvan er twee zijn verzameld onder vondstnummer 551. Ze zijn 
afkomstig uit Gang A3 stuurboord (de zandstrook) ter hoogte van spant 21 en 24.10  
 
4.2.3 Inhouten 

Het spantenstelsel is recht en regelmatig en bestaat uit leggers met een breedte van 15 cm en een hoogte 
van 12 cm. Ze liggen hart op hart op een onderlinge afstand van 30-35 cm van elkaar. Per legger zijn drie 
rechthoekige loggaten van 9 bij 4 cm uitgespaard. Ter plaatse van de mastconstructie verdicht het 
spantenstelsel zich en zijn zeven inhouten (spant 35 tot en met 41) nagenoeg zij-aan-zij tegen elkaar aan 
geplaatst binnen een zone van 110 cm. Op het uiteinde van de leggers zijn door middel van schuine 
lassen oplangers verbonden die oorspronkelijk tot aan de boordrand door lijken te lopen. De kim van het 
vaartuig wordt versterkt door middel van zitters die tussen de leggers in zijn geplaatst. Men heeft 
veelvuldig korte klossen gebruikt tussen de leggers en boven de zitters in het boord om de spanten aan te 
vullen (afbeelding 13). De inhouten bevatten relatief veel spinthout. 
 

 
Afbeelding 13. Overzicht inhouten OR49, het achterschip bevindt zich op de voorgrond. 

                                                      
10 De spijkerpennen zijn opgemerkt tijdens het documenteren van de losse gedemonteerde scheepsonder-
delen en kwamen bij alle huidplanken voor (K. Blok, persoonlijke mededeling 25 september 2020).  
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4.2.4 Wegering, zaathout en mastspoor 

Centraal over de leggers is met houten pennen het zaathout bevestigd. Dit heeft een breedte van 55-50 
cm en een dikte van 6 cm. Ter plaatse van zeven aaneengesloten leggers is een vierkant mastgat met 
zijden van 22 cm uitgekapt. Tegen de zijde van het zaathout bevindt zich een gesloten wegering, die 
bestaat uit een buikdenning van vier gangen, een kimweger, twee boordwegers en een balkweger. De 
gehele wegering is net als de rest van het vaartuig in zijn geheel van eikenhout vervaardigd. De 
buikdenning is samengesteld uit een mozaïek van relatief korte planken die door middel van spijkers op 
de leggers zijn vastgezet. De breedte van de planken varieert tussen de 12 en 47 cm, de dikte tussen de 2 
en 4 cm. De bewaard gebleven kimweger aan stuurboord heeft een dikte van 6 cm en bestaat uit een 14,6 
m lange plank van met een breedte van 23 cm. Het betreft een scheepsonderdeel dat belangrijk is geweest 
voor de langsscheepse sterkte van het vaartuig en dat zowel met houten pennen als met ijzeren bouten is 
bevestigd. De twee hierboven geplaatste boordwegers zijn 35 cm breed en 4 cm dik en bestaan over de 
volledige lengte van het bewaard gebleven boord uit één stuk. Van de balkweger is 15,5 meter bewaard 
gebleven en deze is op de inhouten bevestigd met houten pennen. De breedte bedraagt 62 cm en dit 
relatief zware scheepsonderdeel is midscheeps 8 cm dik en verjongt tot een dikte van 4 cm in het 
achterschip.  
 
4.2.5 Dek 

Sponningen in de balkwegers ter grootte van 10 bij 5 cm op een onderlinge afstand van 40-50 cm geven 
de oorspronkelijke posities aan van de dekbalken. Deze worden aan de onderzijde ondersteund door 
dekknieën die tegen de balkweger en de twee daaronder gelegen boordwegers zijn bevestigd. Deze knieën 
zijn vastgezet met ijzeren bouten met een lengte van 70 cm en een doorsnede van 2,5 cm die door de 
wegering, de inhouten en de huid lopen. De boutkop heeft een doorsnede van 5 cm. Extra ondersteuning 
van de dekbalken in horizontaal opzicht bieden knieën die tegen de zijde van de dekbalken en tegen de 
balkweger zijn bevestigd. Dergelijke ondersteunende knieën worden ook voordewinders genoemd.  
 
De bovenzijde van de dekknieën is vlak en vormt het fundament van het 35-40 cm brede gangboord. Er 
zijn twee soorten dekknieën aangetroffen: met een vlakke bovenzijde en met een schuine uitloper 
waartegen de den bevestigd was, de zogenaamde den-knieën. De hoek tussen het gangboord en de 
bovenste wegering bedraagt 90 graden en de naad tussen deze twee planken is met een dikke laag teer 
afgedicht. De den staat in een stompe hoek van 125 graden ten opzichte van het gangboord. 
 
Een zware, aan bakboord buiten het wrak aangetroffen balk is gedocumenteerd als los hout nummer 87 
(bijlage 2, zeilbalk). Deze bestaat uit twee op elkaar bevestigde planken. Het scheepsdeel is bewaard 
gebleven over een lengte van 4,7 m. Aan bakboordzijde is een stuk afgebroken, terwijl stuurboord intact 
is. De maximale breedte bedraagt 70 cm en de dikte van de twee planken bedraagt samen 20 cm. Ze zijn 
onderling aan elkaar verbonden door middel van ijzeren bouten. Omdat vier van deze bouten 10 cm 
uitsteken, is het aannemelijk dat de balk oorspronkelijk uit drie planken heeft bestaan en oorspronkelijk 
dus een dikte had van 30 cm. Een restant van deze derde plank aan bakboord wijst sterk in deze richting. 
Een horizontale knie, vergelijkbaar met de hierboven beschreven voordewinder bevindt zich aan 
stuurboordzijde. Op basis van dit scheepsdeel en de rechthoekige uitsparing met een breedte van 22 cm 
in het midden van de balk, is het geïnterpreteerd als zeilbalk, een versterkt uitgevoerde dekbalk die voor 
de mast stond. De rechthoekige uitsparing geeft vermoedelijk de positie aan waar de mastkoker zich heeft 
bevonden. De zeilbalk met een gereconstrueerde, oorspronkelijke lengte van 5,15 m is van groot belang 
voor de interpretatie van het wrak. Dit scheepsonderdeel geeft namelijk een concrete aanwijzing voor de 
oorspronkelijke breedte van het vaartuig op dekniveau. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal hier 
nader op in worden gegaan. 
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Afbeelding 14. Een van de den-knieën (los hout 14).  
 
 
4.3 Overige scheepsonderdelen 

Midscheeps aan stuurboord is naast het wrak de onderkant van het roer gevonden (afb. 15 en bijlage 2). 
Het betreft een aangehangen roer met een hoogte van 185 cm en een maximale breedte van 150 cm aan 
de onderzijde. De dikte bedraagt aan de voorzijde 14 cm en aan de achterzijde 12 cm. De onderste twee 
veren met roerhaken zijn bewaard gebleven. Het betreft ijzerbeslag met een lengte van 100 cm (boven) en 
115 cm (onder) dat de drie planken van het roer bijeen houdt. Deze planken zijn van voor naar achteren 
maximaal 28, 57 en 43 cm breed. Een met ijzeren spijkers bevestigde 2 cm dikke en 20-30 cm brede 
plank van naaldhout aan de onderzijde zorgt samen met het beslag voor de roerhaken en dwars door het 
roer aangebrachte ijzeren bouten voor het onderlinge verband tussen de planken. Het roer is aan de 
onderzijde voorzien van een roerhak van 97 cm hoog, maximaal 27 cm breed en aan het einde 3 cm dik. 
Om de weerstand van stromend water tegen het roer te beperken, werd alleen het deel van het roer dat in 
geladen toestand onder water zat verbreed uitgevoerd. 
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Afbeelding 15. Het roer van OR-49.  
 
 
4.4 Reconstructie 

OR49 kan op hoofdlijnen over de lengte worden gereconstrueerd. Aangezien het voorschip ontbreekt, 
kunnen de kenmerken hiervan alleen indirect worden afgeleid. De scheepsvorm laat zich het best 
omschrijven als een log vaartuig. Het heeft hoekige kimmen, rechte boorden zonder verzwaard 
uitgevoerde berghouten, geringe zeeg en parallel lopende boorden ter hoogte van het ruim die in het 
achterschip licht afbuigen naar een rondgebouwd achterschip. Deze rompvorm maakt het zeer 
aannemelijk dat dit schip zwaarden nodig had. De aangetroffen scheepsconstructie biedt hier echter geen 
aanknopingspunten voor. Een 24 cm lange bout met een doorsnede van 3 cm en een afgeplatte kop, 
gevonden in het achterschip, is mogelijk een van de zwaardbouten geweest (afbeelding 13). Verder kan 
ervan worden uitgegaan dat het gebruik van zwaarden in deze periode algemeen is ingeburgerd bij 
vrachtschepen van de binnenvaart. 
 

 
Afbeelding 16. Mogelijke zwaardbout (vondstnummer 15). 
 
 
De vorm van het voorschip is naar verwachting vergelijkbaar met het achterschip: rond en vol boven 
water en enigszins scherp onder water. Een gereconstrueerde lengte over de stevens van 20 meter is 
aannemelijk omdat de aangetroffen losse vondsten van de kombuis (zie later) een duidelijke aanwijzing 
zijn dat het grootste deel van het vooronder is gevonden. Ook de gereconstrueerde positie van de mast 
geeft aan dat niet veel van het voorschip kan ontbreken. Samen met de gereconstrueerde breedte van 
5,15 cm (zie later) heeft het vrachtschip een lengte-breedteverhouding van iets minder dan 4:1.  
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De dwarsdoorsnede van het vaartuig kan op basis van de verzamelde scheepsarcheologische gegevens 
worden gereconstrueerd. Hiertoe is de zeilbalk met de centrale uitsparing voor de mast als uitgangspunt 
genomen. Aan de hand van de positie van de voordewinder en het uitgangspunt dat deze tegen de 
balkweger was bevestigd, is de plaats van de zeilbalk in de doorsnede bepaald. Dit scheepsonderdeel is 
gereconstrueerd ter plaatse van spant 55, direct voor het mastgat in het zaathout. De breedte van het vlak 
ter plaatse van het mastgat bedraagt 4,30 meter, op de boordrand is de breedte gemeten vanaf de 
buitenzijde van de huid 5,15 meter. De holte van het vaartuig is gebaseerd op de dekknieën, waarvan de 
positie is afgeleid uit de in de achterzijde van de knieën aanwezige uitsparingen voor de verdikt 
uitgevoerde kimweger en balkweger. De gereconstrueerde hoogte van de romp van het vaartuig bij de 
zeilbalk bedraagt 2,33 meter en de holte 2,00 meter.  
 

 
Afbeelding 17. Reconstructie doorsnede ter hoogte van de zeilbalk (G. Dijkstra, GIA).  
 
 
Het vaartuig heeft één mast gevoerd. Naar aanleiding van de bespreking van de onderdelen van de 
scheepstuigage die in het wrak zijn gevonden, zal in hoofdstuk 6 bepaald worden wat voor grootzeil 
OR49 heeft gevoerd. In hetzelfde hoofdstuk komt de reconstructie van de ruimtelijke functionele 
indeling van het schip aan bod.   



 34 
 

  



 35 
 

5. VONDSTEN 

(J.T. Verduin, H.J.N. van Engeldorp Gastelaars, R.C.A. Geerts en W.B. Waldus) 
 
5.1 Inleiding 

Gedurende de twee opgravingscampagnes zijn meer dan 2560 vondsten gedaan, die gedurende de 
opgraving zijn onderverdeeld over 293 vondstnummers. Tijdens de uitwerking zijn hier nog eens negen 
vondstnummers aan toegevoegd (500-508). Vier vondsten zijn zonder vondstnummer geadministreerd 
(bijlage 4). Twee spijkerpennen die tijdens het documenteren van de huidplanken zijn aangetroffen, zijn 
geregistreerd onder vondstnummer 551. Tijdens de uitwerking zijn alle vondstnummers gesplitst naar 
materiaalsoort en vervolgens gedetermineerd. In de veld- en specialistendatabase zijn in totaal 2410 
objecten opgenomen. De vondsten zijn opgemeten, gewogen, beschreven en (deels) gefotografeerd. Dit 
heeft plaatsgevonden in het Maritiem Archeologisch Depot in Batavialand te Lelystad: in de depotruimte 
en in het conserveringslab. De nabewerking van de foto’s is gedaan door M. Hoppel (ADC 
ArcheoProjecten). Achtereenvolgens komen aardewerk en pijpaardewerk, keramisch bouwmateriaal, glas, 
metaal, glas, leer, dierlijk bot, diverse organische materialen en steen aan de orde. Binnen deze 
materiaalgroepen worden de vondsten per vondstcategorie beschreven in overeenstemming met de 
functionele indeling van de vondsten in bijlage 6. 
 
5.2 Aardewerk en pijpaardewerk 

In totaal zijn 1400 fragmenten aardewerk en 74 fragmenten pijpaardewerk gedetermineerd.  
 
Baksel aantal gewicht (gr.) 

faience 72 757 
majolica 200 2894 
roodbakkend aardewerk 905 18370 
steengoed met oppervlaktebehandeling 198 4733 
witbakkend aardewerk 25 132 

Totaal 1400 26927 
Tabel 2. Aantal fragmenten aardewerk en totaalgewicht per baksel. 
 
 
Het aardewerk is onder te verdelen in verschillende functiecategorieën: huisraad, kombuisgoed, eet- en 
drinkgerei, victualie en persoonlijke bezittingen. Een groot deel van de (wand)scherven was niet onder te 
verdelen naar een vorm of naar een vorm en type. De inventaris zal omvangrijker zijn geweest dan de 
herkende objecten. Een groot deel van de borden zijn sierborden, die in de categorie huisraad vallen. 
Hieronder zal, na de beschrijving van de sierborden, het overige aardewerk -het gebruiksaardewerk- 
beschreven worden. Deze objecten vertegenwoordigen de overige functiecategorieën. Tijdens de 
determinatie is op basis van de over verschillende vondstnummers verdeelde scherven een Minimum 
Aantal Exemplaren (MAE) vastgesteld (tabel 3).  
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Categorie roodbakkend aardewerk steengoed majolica faience witbakkend 
aardewerk 

7. Huisraad   5 (sierbord) 4 (sierbord), 3 
(onbekend) 

 

8. Kombuisgoed 1 (steelkom), 3 (bakpan),  
6 (grape), 1 (lekschaal),  

1 (deksel?) 

   1 (grape),  
1 (onbekend) 

9. Eet- en 
drinkgerei 

6 (bord), 1 (kop),  
1 (oliekannetje),  

3 (kop/kom) 

1 (bierpul),  
4 (kan),  

1 (kannetje/beker) 

 1 (mosterdpot  

10. Victualie  1 (P-kruik),  
1 (fles/kan/pot) 

   

11. Persoonlijke 
bezittingen 

1 (zalfpot), 1 (knikker) 1 (veldfles),  
7 (knikker) 

   

Totaal (n=56) 25 16 5 8 2 
Tabel 3. Minimum Aantal Exemplaren. 
 
 
5.2.1 Sieraardewerk 

Het sieraardewerk bestaat uit borden van Nederlandse majolica en faience. Deze borden hingen 
waarschijnlijk in het woongedeelte van het schip aan de wand. Bij verschillende borden was de standring 
primair (reeds bij de productie) doorboord. De sierborden werden gebruikt om mee te pronken, zoals 
men aan wal zou doen in een binnenkeuken. In grote woonhuizen was in de 17e eeuw sprake van twee of 
drie verschillende keukens. De binnenkeuken werd meestal niet gebruikt om in te koken, maar was een 
woonvertrek en pronkkamer. Hier was vaak ook de mooiste bedstede gesitueerd. Gekookt werd er, 
vooral ’s zomers, in een (zomer)keuken aan de achterzijde van het huis of op een open vuur op de 
binnenplaats. Het deftige serviesgoed werd uitgestald in de binnenkeuken, terwijl het grovere aardewerk 
in of nabij de zomerkeuken werd opgeslagen. De welgestelden hadden een binnenkeuken, een 
woonkeuken en een kookkeuken. Bij kleinere woningen werd gekookt, gegeten, gewoond, gewerkt en 
geslapen in één binnenkeuken.11 Aan boord van binnenvaartschepen was dit laatste ook het geval, 
vanwege het ruimtegebrek. Zowel voorwerpen om mee te pronken, als praktische voorwerpen kwamen 
hier in één ruimte samen. 
Hoe langer een schip in de vaart is, hoe meer spullen men vergaarde. Aan boord van sommige schepen 
zijn wel tien borden aangetroffen (niet altijd allemaal van het formaat “eetbord”), bijvoorbeeld op ZO71 
en OM65. In het 19e-eeuwse wrak OD15 waren zeven sierborden in het achterschip aanwezig.12 
Aan boord van OR49 zijn de resten gevonden van maar liefst negen borden van majolica en faience. Een 
aantal is duidelijk als sierbord gebruikt, maar van een aantal zeer fragmentarisch overgebleven borden 
weten we dit niet zeker. In ieder geval zijn vier majolica borden en één faience bord vrijwel zeker 
sierborden.  
Twee majolica borden hebben een datering in de periode 1600-1625. Dit zijn bij het in de vaart nemen 
van het schip waarschijnlijk al wat oudere borden geweest. Mogelijk hingen deze borden eerder al in de 
woning of het vorige schip van de eigenaar, waren het erfstukken, of misschien zijn ze tweedehands 
aangekocht. Het zijn in decoratie zeer verschillende borden, dus mogelijk zijn ze door de tijd heen 
vergaard.  
Eén majolica sierbord behoort tot het Deventer-systeem type m-bor-3, en drie zijn van het type m-bor-5. 
Het bord van het type m-bor-3 heeft een blauw fond met een beschildering van een vogel op een tak op 
het midden van de spiegel (V22, afb. 18 linksboven). De beschildering is polychroom, in wit, geel en 
groen. Het glazuur is vrij dik (ter hoogte van het oog van de vogel zit een bobbel), glanzend en is vrij 
donker blauw van kleur. Op de vlag zijn meerdere concentrische cirkels aangebracht in zwart en geel, en 
een golfband in zwart. Het bord lijkt op een exemplaar dat in Amsterdam is gevonden in een beerput aan 
de Taanstraat 10.13 Het bord is waarschijnlijk geproduceerd in Haarlem.  
                                                      
11 Dibbits 2001, 96-98. 
12 Van Holk 1996, paragraaf 5.1.1. 
13 Gawronski (ed.) 2012: hier een m-bor-6, gedateerd 1620-1640, cat.nr.749. 
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Afbeelding 18. De sierborden uit het schip: bord met 
blauw fond met vogel (V22, linksboven), bord met Wan-li 
decor (V43, rechtsboven), bord met uitwaaierende veren 
(V95, midden), spreukbord (V57, linksonder), bord met 
sinaasappels (V513, rechtsonder). 
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Een majolica bord van het type m-bor-5 heeft een zogenoemd “Wan-li” decor: een blauwwit decor met 
vakken op de vlag met Chinese motieven, geïnspireerd op kraakporselein (V43, V37, V257, V263 en 
V517, afb. 18 rechtsboven, 1600-1650). Op de spiegel is een vogel, in een vertekend bovenaanzicht, 
afgebeeld tussen bloemen. Een tweede bord van dit type is polychroom beschilderd met kobalt-, ijzer- en 
antimoonoxide (blauw, oranjebruin en geel) (V95, V197, V513 en V257, afb. 18 midden, 1600-1625). Het 
bord heeft een decor met uitwaaierende "veren", met in het midden een cirkel, "veren" in oranjebruin en 
blauw en een koordrand. Soortgelijke exemplaren zijn o.a. gemaakt in Hoorn en Deventer.14 Ook in 
Harlingen zijn borden met deze beschildering gemaakt.15  De standring van dit bord is doorboord 
(primair). 
 
Het derde bord van het type m-bor-5 is een bord met decoratie in kobalt-, ijzer-, en koperoxide (blauw, 
oranjebruin en groen): een "zon" op de spiegel, decoratie met groene en blauwe bladeren en oranje 
sinaasappels en een kabelrand in blauw (V85, V244, V513 en V257, afb. 18 rechtsonder, 1600-1625).   
Verder zijn er in een zacht majolica baksel enkele scherven van één of meerdere borden met een 
rozekleurig glazuur gevonden (V517).  
De overige sierborden zijn gemaakt van Nederlandse faience. Het bord dat vrijwel zeker aan de muur 
heeft gehangen is het spreukbord (V57, f-bor-2, afb. 18 linksonder, 1625-1675). Het is gemerkt met een 
nummer, nummer 3 uit een serie van 6 borden. De tekst op het bord luidt: "Maer en bort … porseleijn 
….". De tekst is omgeven door guirlandes en grotesken. In de 17e eeuw zijn ten minste zeven 
verschillende spreukserviezen gemaakt. Dit zijn zesdelige serviezen van ronde of achtkantige borden. De 
teksten hadden meestal een moralistische boodschap. Het bord van OR49 is een onderdeel van een reeks 
met de volgende spreuk: 
 
“Tinne Borde Sijn niet Goet 
Om Dat Men se Schuure Moet 
Maar Een Bord van Porseleijn 
Wort Vant Wasse Wit en Reijn 
Daar Om Set Vrij Op Den Dis 
Een Bord Dat wel Geschildert is” 
 
Dit is een soort reclametekst ter bevordering van het gebruik van “porseleijne” (faience) borden, in plaats 
van tinnen borden. Het cijfer 3 boven de tekst slaat op het feit dat het de derde regel betreft uit deze 
spreuk.16 Borden uit dezelfde reeks zijn gevonden in o.a. Alkmaar en Zwolle. Ook is er een voorbeeld 
bekend, dat gemaakt is in Delft rond 1650.17 
De overige faience borden van OR49 zijn zeer fragmentarisch overgeleverd. Een bord van het type f-bor-
7 is versierd met een dubbele concentrische cirkel en bloemen in blauw (V294, 1650-1700). Een ander 
bord heeft een versiering met blauwe slingertjes op de vlag en een dubbele concentrische cirkel (-f-bor-
11, V244 en V517, 1600-1700). Het laatste exemplaar heeft een randversiering met een concentrische 
cirkel met daarbinnen krullen (f-bor, V149, 1625-1675).  
 
5.2.2 Gebruiksaardewerk 

Onder de functionele categorie kombuisgoed vallen de objecten die gebruikt zijn om voedsel te bereiden 
in de kombuis van het schip. In rood- en witbakkend aardewerk zijn hierbinnen drie vormen aanwezig: 
de steelkom, bakpan en de grape.  
Zowel aan wal als op schepen at men vooral eenpansmaaltijden uit een grote kookketel die boven de 
haard hing. Het meest gebruikte kookgerei bestond uit koperen ketels, aardewerken en koperen 
bakpannen, grapen van roodbakkend aardewerk. Daarbij werd gebruik gemaakt van een ijzeren treeft en 
een koperen schuimspaan. Op het vasteland bezat men vaak ook kleinere koperen keteltjes, koperen en 
ijzeren potten, een braadspit, een koperen steelpannetje en ander klein spul. 

                                                      
14 Korf 1981, afb. 368. 
15 Jaspers 2013, fig. 70, hier genoemd: “draaiend of wentelend ornament”. 
16 Hupperetz 1993. 
17 Aken-Fehmers, Burghout, Jaspers, Lambooy, Megens, Ostkamp & Verhaar 2013, 23-24. 
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Een steelkom is een kom op drie pootjes met een steel eraan. Deze kon, net als een grape, boven een 
vuur gezet worden, maar hij kon ook voor koud voedsel gebruikt worden. In OR49 is een steelkom van 
het type r-stk-2 aangetroffen (V514). Van roodbakkende bakpannen had men twee of drie exemplaren: 
waarschijnlijk twee pannen zijn van het type r-bak-4 (V132, V240 en V68), en een derde exemplaar (type 
niet determineerbaar) is gevonden onder vondstnummer V257.  
In de kombuis waren minimaal zes roodbakkende grapes aanwezig, evenals minimaal één witbakkende 
grape. Twee typen zijn herkend: een r-gra-11 (V44 en V73) en een r-gra-65 (V186, V514, en V73). De r-
gra-65 is een sluitpan: een diepe pan op pootjes, met een brede dekselrand aan de buitenzijde. In andere 
vondstnummers (V108, V20, V257b, V260, V514) zijn minimaal vier exemplaren van grapes aanwezig: 
twee maal met uitstaande verdikte rand met ribbel, één maal een hoge grape met kraagrand met 
dekselgeul en één maal een uitgebogen onverdikte rand.  
Scherven van de witbakkende grape zijn verspreid over drie vondstnummers: V244, V514, V522. Het 
betreft een kleine grape met bruine binnenzijde en groene buitenzijde geweest, met een kraagrand met 
dekselgeul. Overige fragmenten witbakkend aardewerk laten zien dat er in ieder geval nog één 
witbakkende vorm, geheel met koperoxide geglazuurd, aanwezig is geweest.  
 
5.2.3 Eet- en drinkgerei 

In de 17e eeuw was in de meeste huishoudens veel tin in gebruik op tafel: tinnen schalen, teljoren, 
kommen, mosterdschoteltje, mosterdpot, enz.18 Op schepen lijkt in plaats van tin meer roodbakkend 
aardewerk in gebruik. Op OR49 vormde vrij eenvoudig roodbakkend aardewerk en steengoed het 
voornaamste tafelservies. De mosterdpot was gemaakt van faience met een wit tinglazuur, zogenoemd 
“Delfts wit”. Het eetgerei bestond vooral uit roodbakkende borden, koppen en/of kommen. Van borden 
van het type r-bor-6 waren 3 of 4 exemplaren aan boord (V186, V53, V55, V58, V59, V272): één groot 
slibversierd bord en twee grote borden van een baksel met ijzeroxidespikkels, waarschijnlijk afkomstig uit 
Friesland. Verder zijn fragmenten van een drietal overige borden aangetroffen (V111, V145, V186, V257, 
V518, V53, V514). Hiertussen zaten resten van een groot bord met kraagrand, een bord met slibgolfjes 
op de vlag en een groot bord met een brede vlag. Koppen en/of kommen zijn zeer fragmentarisch 
bewaard gebleven; hiervan kon het minimale aantal objecten niet worden vastgesteld. In ieder geval heeft 
men gegeten/gedronken uit een kop van het type r-kop-2 (V109, V186, V514). Voor het opdienen van 
voedsel stond een roodbakkende lekschaal op tafel (type r-lek-1, V106).  
Tussen de bulk aan roodbakkend aardewerk zijn slechts twee scherfjes teruggevonden van een 
oliekannetje (afb. 19 rechts, r-kan-73, V514). Dit slibversierde oliekannetjes is gemaakt in Gouda. Een 
compleet exemplaar hiervan is in Amsterdam aangetroffen (afb. 19 links). Amsterdam was een grote 
afzetmarkt voor aardewerkproducten uit Gouda. Oliekannetjes uit Gouda behoorden destijds tot het 
aller-goedkoopste serviesgoed. Het was het pronkgoed van de “gewone man”.19 Afhankelijk van wat voor 
soort olie in het kannetje heeft gezeten, is het object onder te brengen onder de categorie eet- en 
drinkgerei, kombuisgoed of huisraad (verlichting).  
 
Een belangrijk voorwerp in de 17e eeuw is de mosterdpot. In deze periode was mosterd in Nederland een 
algemeen toegepaste smaakmaker. Het werd gebruikt in verschillende bereidingen, namelijk bij vlees, vis 
en groenten.20 Ook bij het uitserveren van deze gerechten werd nog extra mosterd op tafel geplaatst op 
een dobbelier of in een mosterdpot.21 
 

                                                      
18 Dibbits 2001, 128.  
19 Dijkstra, Houkes & Ostkamp (red.) 2010, 128.  
20 Meerman 2015, 95, 159, 197. 
21 Dubbe 2012, 111. 
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Afbeelding 19. Compleet oliekannetje uit Gouda gevonden in Amsterdam (links) (foto: BMA) en 
fragmenten van eenzelfde kannetje uit OR49 (rechts).  
 
 
Van een mosterdpot van faience zijn diverse kleine fragmentjes gevonden (V257, V263, V523, V255, 
V513): stukjes van een bolle vorm, van een voetje en van een korte rechte rand. Waarschijnlijk is het een 
pot van het type f-mos-1 geweest. “Delfts wit” werd in verschillende steden in Nederland geproduceerd, 
maar met name in Delft en Haarlem. Onder het vondstnummer V257 is een tinnen deksel aangetroffen, 
die mogelijk het deksel van deze mosterdpot is geweest. Het deksel is ingedeukt; op de duimrust is een 
versiering van twee ovale ringen (platgedrukt) aangebracht.  
Het drinkgerei van aardewerk op OR49 bestond uit steengoed kannen en een bierpul. De bierpul is 
compleet bewaard gebleven (afb. 20 links, type s2-bek-11, V196). Hij is versierd met twee brede banden 
blauw glazuur met daartussen een brede band van paars glazuur en heeft een lintoor. De bierpul is 
geproduceerd in Raeren of Westerwald in de tweede helft van de 17e eeuw.22     
Onder vondstnummer V48 is een complete baardmankruik van een klein formaat (h: 16,5 cm) verzameld 
(afb. 20 rechts, type s2-kan-21). Deze kan is gemaakt in Keulen of Frechen in de eerste helft van de 17e 
eeuw. Bijna compleet (in fragmenten) is een kan met appliques en snijwerk en details versierd met 
kobaltoxide uit Westerwald (s2-kan-33, 1625-1675, V506). De medaillons zijn versierd met hartjes en met 
bloemen en worden geflankeerd door een leeuw. Uit de overige fragmenten steengoed uit de opgraving 
(V524) blijkt dat er nog minimaal twee andere kannen in gebruik zijn geweest, waaronder één baardman.  
 
5.2.4 Victualie 

In de categorie victualie is slechts één voorwerp van aardewerk aanwezig. De overige voorwerpen in deze 
categorie bestaan uit andere materialen, zoals glas. Voor opslag van de drankvoorraad had men een 
zogenoemde P-kruik van steengoed (s2-fle-8, 1625-1700, V505) in bezit. Dit type fles wordt zo genoemd, 
omdat op veel exemplaren de letter P in kobaltoxide is aangebracht. Deze flessen werden vooral in het 
Westerwald geproduceerd voor de opslag van bronwater.  
 
 

                                                      
22 Zie voor een vergelijkbaar exemplaar: Reineking - Von Bock 1976, 256, afb. 386. Dit exemplaar is 
gedateerd  rond 1700. 
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Afbeelding 20. Links een bierpul (type s2-bek-11, V196) en rechts een baardman (V48).  
 
 
5.2.5 Persoonlijke bezittingen 

Het aardewerk in de categorie persoonlijke bezittingen bestaat uit een zalfpotje, een kruikje of veldfles en 
knikkers. Het roodbakkende zalfpotje (type r-zal-3, V222) is compleet. In sommige scheepswrakken 
komen knikkers voor als restant van de retourlading (van Holland richting Oost/Noord-Nederland) van 
de schepen: “stratendrek” (stadsafval).23 In het geval van OR49 zijn er geen aanwijzingen voor losse 
vondsten als restlading die afkomstig kunnen zijn uit vervoerd stadsafval. Het complex 
aardewerkvondsten toont samenhang en lijkt qua variatie tot de oorspronkelijke scheepsinventaris te 
horen. Eén knikker is van aardewerk (V244), drie knikkers zijn gemaakt van steengoed met glazuur 
(V251, V252, V292) en vier knikkers van steengoed hebben geen glazuur (V215, V244, V254, V256). De 
kleur van de knikkers varieert van grijs tot wit (één exemplaar met strepen), en de diameters zijn 1,3 en 
1,5 cm. De steengoed knikkers van OR49 zijn waarschijnlijk gemaakt van Duinger steengoed. 
Voorbeelden hiervan zijn gevonden in Oudeschans.24  
 
Het kruikje (V65) is ook gemaakt van Duinger steengoed (afb. 21 links). Duinger steengoed is 
geproduceerd in Duingen, een Duits stadje ten zuiden van Hannover. Naast Vreden-Stadtlohn, ten 
oosten van Winterswijk, was het één van de meest noordelijk gelegen productiecentra van steengoed in 
Noordwest-Europa. Er werd al steengoed gemaakt in Duingen en geëxporteerd vanaf ca. 1250, maar het 
kwam pas naar Nederland vanaf de periode 1580-1630. Het Duinger steengoed is herkenbaar aan het 
afwijkende vormenspectrum en versieringsmotieven, en aan de vaak diepbruine kleur met matte glans (zie 
afb. 21 rechts). In de 17e eeuw werd nog niet altijd zoutglazuur toegepast. Voor een deel werden de 
producten door de pottenbakkers zelf verhandeld. Groningen zou één van de meest veraf gelegen 
bestemmingen zijn. Er is geen archivalisch bewijs gevonden dat de handel met Groningen via land 
verliep. Het is wel bekend dat vanaf de late 17e eeuw het steengoed per schip aangevoerd werd naar 
Groningen. 
 

                                                      
23 Bijvoorbeeld in het wrak ZL1, Van Holk 1996, paragraaf 5.1.1.  
24 Van Gangelen & Van der Meulen 2020, 30, afb. 55.   
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Afbeelding 21. Links het kruikje uit OR49 (V65), rechts een Duinger kruikje uit de collectie Boijmans-Van 
Beuningen (inv.nr. F 9711 (KN&V)). 
 
 
Vindplaatsen van Duinger steengoed liggen voornamelijk in de stad en provincie Groningen, Friesland, 
maar ook op enkele plekken daarbuiten: o.a. Amsterdam, Enkhuizen, Zwolle, Delft. Mogelijk is er ook 
een militaire connectie tussen het steengoed en een deel van de vindplaatsen: Duinger steengoed is 
aangetroffen in vestingstadjes als Bourtange en Oudeschans. In Oudeschans zijn vooral de kruikjes op 
standvlak met twee schuin opstaande oortjes (zoals op OR49) gevonden, evenals zalfpotjes. Het is niet 
bekend welke vloeistof er in de kruikjes heeft gezeten. Ze zouden wellicht als veldfles gebruikt kunnen 
zijn; ze zijn mee te dragen door een touw of riem door de oren heen te halen. Kruikjes van dit type zijn 
verder gevonden in Groningen (o.a. in Leermens), Friesland (Harlingen) en één keer in Noord-Holland 
(in Zwaag).  
 
5.2.6 Pijpaardewerk 

De 74 fragmenten pijpaardewerk uit de opgraving vallen alle onder rookgerei, en daarmee binnen de 
categorie persoonlijke bezittingen. Het roken van tabak was populair onder zeelieden en soldaten. Vissers 
namen altijd een voorraadje tabak mee in hun stoop (voorraadpot). De korte pijp was voor zeelieden; 
lange stelen waren onpraktisch want deze braken snel. In wijken waar zeelieden woonden worden 
doorgaans relatief meer ongemerkte of grofgemerkte, ongepolijste, korte pijpen opgegraven.25 Dit beeld 
komt overeen met de vondsten van OR49. Alle aangetroffen pijpen zijn grove pijpen. Eén exemplaar met 
korte steel is compleet teruggevonden (in twee fragmenten) (afb. 22, V257). De totale lengte van de pijp 
is slechts 19 cm. De pijpenkop is van een langgerekt dubbelconisch model uit de periode 1650-1700. De 
steel is versierd met zeven raderingbanden. De overige pijpenkoppen uit het complex hebben ook het 
langgerekte dubbelconische model (V11, V99, V176, V208, V244, V516). Gebaseerd op het aantal 
pijpenkoppen, bedroeg het minimum aantal kleipijpen aan boord dertien.  
 

 
Afbeelding 22. Complete pijp uit de periode 1650-1700. 
 

                                                      
25 Dibbits 2001, 150-153.  
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5.3 Keramisch bouwmateriaal 

Het keramische bouwmateriaal, bestaande uit faience wandtegels, bakstenen en plavuizen, is 
waarschijnlijk in zijn geheel afkomstig uit de kombuiswand en de haardplaats die daar tegenaan lag. In de 
eerste helft van de 17e eeuw worden losse vuurkisten op binnenvaartschepen vervangen door één of 
meerdere vaste stookplaatsen met een schoorsteen. De achterwand van deze stookplaatsen bestond uit 
een bakstenen muurtje met faience wandtegels er tegenaan. Ook werd een ijzeren haardplaat tegen de 
wand gezet.26 In OR49 zijn twee haardplaten aangetroffen. Deze zullen later besproken worden in 
paragraaf 5.5.2. en 5.5.3. 
 
5.3.1 Faience wandtegels 

In totaal zijn tijdens de opgraving 501 fragmenten van faience wandtegels verzameld. Op basis van de 
afbeeldingen op de tegels is getracht het Minimum Aantal Exemplaren te schatten. Dit aantal komt uit op 
75 stuks. Het grootste gedeelte van de wandtegels heeft een blauwe decoratie met kobaltoxide, met een 
centrale voorstelling midden op de tegel en vier spinnen als hoekmotieven. Enkele tegels hebben een 
polychrome versiering en een aantal tegels is volledig wit. Eén tegel heeft een omlijsting van accolades 
met als hoekmotief een vleugelblad (V500.001, 1625-1650).  
Minimaal zes tegels hadden een gespikkeld paars decor in kwadraatvorm (afb. 27, V60, V76, V257, V502, 
V514).27 Deze paars-witte tegels kunnen een omlijsting van de overige tegels hebben gevormd, maar het 
is ook mogelijk dat deze verspreid in het tegeltableau hebben gezeten. In de achterwand van de haard in 
een Haarlems interieur (afb. 23) is bijvoorbeeld te zien dat ornamenttegels en tegels met accolades 
verspreid over het tableau voorkomen.28    
 
 

 
Afbeelding 23. Een 17e-eeuws interieur met haard uit een brouwerswoning aan de Houtmarkt te Haarlem. 
De tekening bevindt zich thans in het Philadelphia Museum of Art en is vervaardigd door Paulus Nicolaas 
van Alff (1916).  
 

                                                      
26 Van Holk 1996, deel 4. 
27 Lijkt op: Pluis p.298 (A.01.27.32, datering 1700-1800) maar afwijkende hoeken.  
28 https://www.geschiedenislokaal023.nl/bronnen/interieur-brouwerswoning-17e-eeuw/ 
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De tegels uit de kombuiswand hebben verschillende baksels, formaten en diktes. Afmetingen van 12,5 
cm, 12,7 cm en 13 cm komen voor, evenals diktes van 8, 9, 10 en 11 mm. De baksels variëren van beige 
tot lichtgeel, en rossig tot rozerood. Het grootste gedeelte van de tegels heeft een lichtgeel baksel met een 
dikte van 8 mm. De tegels lijken uit meerdere partijen te bestaan. Grote dateringsverschillen zijn er niet; 
er is waarschijnlijk geen sprake van hergebruik. Ze kunnen dus op één moment op de kombuiswand zijn 
gemetseld, maar bij aankoop al een keuze uit verschillende partijen zijn geweest. 
Het toeschrijven van tegels aan bepaalde productiecentra/schilders is niet eenvoudig; er is vaak veel 
vergelijkend onderzoek voor nodig.29 Voor dit complex is het niet mogelijk gebleken om herkomsten te 
achterhalen.  
 
Er zijn 37 verschillende decors onderscheiden. Geen enkel decor komt meerdere keren voor, behalve de 
gespikkelde paarse decors. Ze zijn onder te brengen in verschillende onderwerpen: sport en (kinder)spel, 
landschap, dieren, losse figuren of groepjes mensen, schepen en zeewezens. Onder sport en (kinder)spel 
komen voor:  boogschieten, kolf spelen, hoepelen, schaatsen, schommelen, koprol/handstand, 
hinkelen/jojo, muziek maken, tollen en knikkeren (afb. 28). Drie tegels zijn versierd met een landschap 
met een visser, één met molen en één maritiem landschap (afb. 26). Van de diertegels zijn er twee 
polychroom beschilderd in blauw-geel: één keer is een vogel afgebeeld, één keer een struisvogel 
(V501.001 en V502.002). In blauw-wit zijn een vogel, een schildpad en een fantasie(?)dier geschilderd 
(afb. 25). De tegels met “losse figuren en groepjes mensen” zijn heel divers (afb. 24). Hierin komen 
afbeeldingen voor van: een persoon met een lange stok, twee figuren met boodschappenmandjes, een 
man met een arm in zijn zij en een wandelstok, een knielende engel, een soldaat te paard met 
zwaard/degen, een man met veer op zijn hoed die een beurs(?) vasthoudt, rokende figuren en een 
wandelend (echt)paar. Verder is er een tegel met een groep figuren: een moeder met een kind op haar rug 
en een kruik in de hand, een tweede kind en een zittend en rokend figuur (V293.002). 
Op drie tegelfragmenten zijn zeilen van schepen te zien, en op één fragment is water afgebeeld (afb. 
6.12). Op een complete (geplakte) tegel staat op de voorgrond een schip met gestreken mast in de golven, 
met in de achtergrond de kust, en rechts een wipvuur (V31, afb. 26 linksboven). Een wipvuur is een 
vuurbaken op de kust, bestaande uit een lange houten, kantelbare balk, waaraan met een ijzeren ketting 
een vuurkorf bevestigd was. Het aansteken van het vuur kon beneden op de grond gebeuren, waarna het 
vuur de lucht in ging.  
Eén zeer verweerde tegel, nog vast gemetseld aan een baksteen van de kombuiswand, vertoont een 
schildering met een drie- of vierspan met (zee)paarden en een zeewezen met drietand, waarschijnlijk 
Neptunus (V294.002).  
 
5.3.2 Bakstenen en plavuizen 

In het wrak zijn resten van ca. 45 bakstenen en negen roodbakkende plavuizen aangetroffen. De 
bakstenen bestaan uit verschillende baksels: geel, rood, paars en rossig van kleur. De meeste zijn rood of 
geel. De complete gele bakstenen hebben de formaten: 17x8x3 cm, 18x8x3,5 cm en 17,5x8/8,5x3/3,5 
cm. De paarse complete bakstenen meten: 18,5x8,5x3,5 cm en 18x8,5x3,5 cm. En de rode bakstenen zijn: 
18x8,5x3,5 cm en 17x8x3,5 cm. De maten van de verschillende baksels komen dus overeen. Sommige 
bakstenen vertonen restanten van harde witte kalkmortel, andere zijn juist met zachte witte kalkmortel 
gemetseld.  
In twee gevallen zijn ijzeren staafjes tussen het mortel op de bakstenen aangetroffen (V66.001 en 
V66.003). De functie van de ijzeren staafjes is niet helemaal duidelijk. Mogelijk dienden deze ter 
versteviging van de constructie van de kombuiswand.  
Van de roodbakkende plavuizen zijn slechts kleine, verweerde fragmenten bewaard gebleven. Het is 
onduidelijk hoe deze in het schip hebben gelegen. Mogelijk heeft men aan weerszijden van de ijzeren 
stookplaat een vloertje van plavuizen aangelegd. 
 

                                                      
29 Pluis 2013, 103. 
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Afbeelding 24. Faience wandtegels van de kombuiswand met menselijke figuren. 
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Afbeelding 25. Faience wandtegels van de kombuiswand met dieren. 
 
 

 
Afbeelding 26. Faience wandtegels van de kombuiswand met landschappen. 
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Afbeelding 27. Tegel met gespikkeld paars decor in kwadraatvorm. 
 

 
Afbeelding 28. Faience wandtegels van de kombuiswand met afbeeldingen van sport en (kinder)spel. 
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Afbeelding 29. Faience wandtegels van de kombuiswand met nautisch motief.  
 
 
 
5.4 Glas 

Tijdens de opgraving zijn 104 fragmenten glas verzameld, die afkomstig zijn van minimaal 16 objecten. 
Eén fragment kleurloos glas is waarschijnlijk een moderne intrusie (V9). Eén fragment uit het wrak was 
niet determineerbaar: een stukje dunwandig groen glas (V257). Er kunnen dus veertien objecten uit het 
wrak worden geïdentificeerd. De voorwerpen vallen binnen de functiecategorieën: huisraad, eet- en 
drinkgerei, victualie en persoonlijke bezittingen.  
 
5.4.1 Drinkglazen 

Drie glasfragmenten kunnen worden toegeschreven aan drinkglazen, die vallen binnen de categorie eet- 
en drinkgerei. Eén groen fragment is niet nader te determineren dan als drinkglas (V25.002). Twee andere 
vondstnummers bevatten scherven van de ei- of tonvormige cuppa’s van twee verschillende roemers 
(V207 en V25.001).  
 
5.4.2 Flessen 

De fragmenten van grote glazen flessen vallen onder de categorie victualie. Eén fles is mogelijk in gebruik 
geweest als drinkgerei aan tafel: de kuttrolf kelderfles (V109.001, type gl-fle-129). Het betreft een sierfles 
met ribben die ontstaan door de fles tijdens het glasblazen aan de zijden in te drukken. Vijf flessen zijn 
van het type gl-fle-7, een vierkante kelderfles van waldglas met een tinnen schroefdop (V49, V77, V88, 
V105, V237). Dit type fles kon rechtop worden vervoerd in houten kisten met een binnenindeling in 
vakken. Verder is er een bodem met pontilmerk van een kleine vierkante (voorraad)fles van waldglas 
aangetroffen (V255).  
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Van de kuttrolf kelderfles zijn 42 kleine fragmenten verzameld. Dit type fles wordt ook wel een 
“knijpfles” genoemd. Kenmerkend aan een ‘kuttrolf’ is dat een gedeelte van de fles omgevormd is tot een 
stelsel van buizen, in een aantal variërend van één tot vijf stuks. Kuttrolf drinkflessen komen al voor 
vanaf circa 1300 en werden vooral in het Rijn-Maingebied geproduceerd. De kuttrolf drinkfles is in 
Nederland nooit populair geworden. De kuttrolf kelderfles daarentegen genoot in de 17e eeuw een zekere 
populariteit in de Republiek en vondsten zijn o.a. bekend uit Amsterdam, Delft, Groningen, Haarlem en 
Den Haag.30 In Amsterdam is een exemplaar gevonden op Oostenburg (kavel 5).31 Het middendeel van 
een kuttrolf is aangetroffen in het Oude Mannengasthuis in Alkmaar (beerput 9XL, ca. 1589-1675).32 En 
in Enkhuizen is een exemplaar bekend van de locatie Fruittuinen.33 Verder is er van een ander 
scheepswrak uit de Flevopolders ook een kuttrolf bekend: van wrak OA55. Dit schip is gezonken in de 
tweede helft van de 17e eeuw. Het is gevonden in oostelijk Flevoland, is deels opgegraven en is daarna 
ingekuild.34 Van de kuttrolf kelderfles worden bijna nooit complete exemplaren opgegraven, omdat het 
middelste gedeelte met de buisjes zeer kwetsbaar is (zie afb. 30).  
 

 

 
Afbeelding 30. Fragmenten van kuttrolf kelderflessen uit Enkhuizen-Fruittuinen35 (boven), uit de collectie 
van Museum Rotterdam36(beneden links), en het gereconstrueerde profiel van een fragment gevonden bij 
de aanleg van de Noord-Zuid lijn (tekening Deventer-systeem, type gl-fle-129, niet op schaal) (beneden 
rechts). 
 

                                                      
30 Henkes 1994, 116. 
31 Gawronski & Jayasena 2001. 
32 Bitter & Van Zanten (red.) 2012.  
33 Jacobs 2011, 26-27. 
34 Dataset: https://www.narcis.nl/dataset/RecordID/oai%3Aeasy.dans.knaw.nl%3Aeasy-
dataset%3A161194 
35 Jacobs 2011, collectie Huis van Hilde, inv.nr. 8685-01. 
36 http://museumrotterdam.nl/collectie/item/15400: bodemvondst 1600-1700. 
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Naast grote voorraadflessen waren aan boord ook kleine glazen flesjes aanwezig: 
twee medicijnflesjes (V109.002 en V288) en twee parfumflesjes (V109.003 en 
V218). Van één medicijnflesje van waldglas is onder andere de aanzet van de hals 
met een bolle schouder teruggevonden (V109.002). Eén compleet parfumflesje is 
van het type gl-fle-35 (V218) (afb. 31). Van het tweede exemplaar (V109.003 ) zijn 
wandfragmenten met verticale ribben, waarschijnlijk van hetzelfde type flesje, 
verzameld. Het complete exemplaar is een klein cilindrisch flesje met verticale 
ribben of cannelures, met een hoogte van 7,8 cm en een diameter van 3,2 cm. Het 
flesje dateert in de periode 1625-1675.  
 
5.4.3 Overig glas 

Naast de parfumflesjes behoort een glazen knoopje (V209) tot de persoonlijke. 
Het is vervaardigd van zwart glas en heeft een diameter van 1,3 cm. Aan de 
achterzijde zit de aanzet tot een metalen oogje.  
 
 
 

Afbeelding 31. Parfumflesje  
met verticale ribben (V218). 
 
 
 
5.5 Metaal 

Hieronder zullen de metaalvondsten van OR49 per categorie worden besproken. Een tweede 
hoofdparagraaf is speciaal gewijd aan een van de meest bijzondere vondsten van deze opgraving: de 
iconografie van de versierde haardplaat. 
 
5.5.1 Metaalvondsten 

Ook al waren ten tijde van het opstellen van dit rapport nog niet alle vondsten geconserveerd, is het 
grootste deel van de metaalvondsten onderzocht. Omdat nog niet alle vondsten geconserveerd waren, 
konden deze niet alle even uitgebreid beschreven worden. Bijna alle functionele categorieën zijn 
vertegenwoordigd binnen de metaalvondsten. Alleen in de categorie lading zijn geen metalen objecten 
aanwezig. Wanneer als de laken stoffen die aan boord waren tot de categorie lading worden gerekend, 
dan vallen de twee grote textielloden hier onder. Nu zijn deze geschaard onder de categorie administratie. 
Hieronder zullen de metaalvondsten per functionele categorie besproken worden.   
 
5.5.1.1 Scheepsuitrusting 

Binnen deze categorie vallen 18 objecten: twee touwkousen (V127, V283), het beslag van een blok met 
haak (V203), beslag van een blok (V7), een rechthoekige ijzeren kram (V221), drie overige krammen 
(V20, V244.029, V244.030) en 10 ijzeren spijkers (V188, V223, V244.028, V262).  
 
5.5.1.2 Bedrijfsuitrusting 

Twee lasthaken met touwkous vormen de bedrijfsuitrusting. De ene lasthaak heeft afmetingen van 17 bij 
8 cm (V161), de ander van 19 bij 10 cm (V201).  
 
5.5.1.3 Militaire uitrusting 

Een grote ijzeren kogel (242 gr) is verzameld onder vondstnummer V91. Deze heeft een diameter van 6 
cm. Tevens zijn enkele loden musketkogels gevonden.  
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5.5.1.4 Administratie 

Onder de categorie administratie vallen twee textielloden (V28, V87), een gewichtje (V229) en twee 
grafiethouders (V210, V245). De grote ronde textielloden hebben een opstaand randje (afb.32). V28 heeft 
een diameter van 7,7 cm en een dikte van 6 mm. Op het lood zijn drie Andreaskruisen (wapen van 
Amsterdam) en de letters GE / (B)LAEUT, verwijzend naar een blauw gekleurde stof. Op de keerzijde 
staat OM + CASTOOR, wat duidt op het toevoegen van bever (Castor) vacht, wat de kwaliteit van de 
stof verbeterde. Meestal werd dergelijke stof gebruikt om hoeden van te maken.37 Hoe groter de 
verzegeling, hoe beter de kwaliteit.  
Het lood met nummer V87 heeft een diameter van 7,9 cm en een dikte van 7 mm. Hier is nog een restant 
van textiel tussen beide zijden van het lood zichtbaar. Het betreft een scharnierzegel met dubbele 
vergrendeling van Amsterdam. Op de voorzijde staat het gekroonde wapenschild van Amsterdam met 
bovenaan een banderol en omsloten door een parelcirkel. Op de keerzijde staat een kroon met onderaan 
in de kroon een vijfbladig bloempje, gevolgd door het jaartal 1664 en daarna weer een vijfbladig 
bloempje. De kroon doorbreekt een parelcirkel. Er staat: AMSTERDAM (du)BBE(l)ST(a)EL. Het geheel 
is omsloten door een cirkel. Dit is waarschijnlijk een onderdeel van de tekst: “Amsterdams dubbelt stael”. 
Dit is een kwaliteitsaanduiding: het lood heeft gehangen aan een goede kwaliteit, doorgeblauwde stof.  
 

 
Afbeelding 32. De twee grote textielloden. 
 
 
Een klein knopgewichtje van lood is verzameld onder vondstnummer V229. Het gewichtje heeft een 
diameter van 1,5 cm. De twee grafiethouders hebben een staafje grafiet bevat, waarmee op papier 
geschreven kon worden. De houders zijn gemaakt van een koperlegering, zijn beide zeshoekig en zijn 
beide gemerkt met de initiaal “S” (Stander). Bij één van de grafiethouders (V245) is het houten schuifje 
met koperen knopje erop nog bewaard gebleven. Vergelijkbare grafiethouders zijn onder andere in 
Amsterdam opgegraven.38          
Grafiet werd voor het eerst ontdekt in Engeland in 1504. In de 16e eeuw werden potloden voornamelijk 
in Engeland geproduceerd. In Neurenberg was meubelmaker Friedrich Stander sinds 1662 actief als 
potloodmaker. Hij importeerde zijn grafiet uit Bohemen: dit was goedkoper dan Engelse grafiet en beter 
dan grafiet uit Beieren. Naast grafiethouders van metaal maakte hij ook potloden met een staafje grafiet in 
een smalle houten houder, de voorloper van het moderne potlood.39  
 

                                                      
37 Determinatie van beide lakenloden: Allex Kussendrager (www.loodjes.nl). 
38 Baart, Krook & Lagerweij (e.a.) 1977, 381. 
39 Ward 2008, 482.  
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Afbeelding 33. Grafiethouder van een koperlegering met 
 initiaal “S” (mogelijk staat dat voor Stander).  
 
 
5.5.1.5 Navigatiemiddelen 

In de categorie navigatiemiddelen is het bovenste gedeelte van een koperen passer gevonden (V111, afb. 
34). Aan de bovenzijde zit een ronde knop, daaronder een ringvormige versiering (1,7 cm breed). De 
poten ontbreken.  
 

 
Afbeelding 34. Fragment van een passer,  
gefotografeerd in alle aanzichten (V111).  
 
 
5.5.1.6 Gereedschap 

Tot de categorie gereedschappen aan boord behoren drie bladen van bijlen en een schaar. Eén bijlblad 
(V178) meet 24 bij 10 cm, een ander (V219) heeft afmetingen van 26 bij 7 cm. Het derde bijlblad (V79) is 
een fragment van een kantrechtbijl (19 bij 12 cm). Van de schaar (V157), een scharnierschaar, zijn de 
ogen deels bewaard gebleven.  
 
5.5.1.7 Huisraad 

Een blaker, een olielamp en twee pincetten vormen de metalen huisraad. Misschien heeft ook een ijzeren 
beugel (V126), mogelijk van een hangslot, hiertoe behoord. De koperen blaker (V171) bestaat uit een 
rechthoekig bakje (13,3 bij 11 cm) met buiten langs dichtgevouwen hoeken, met een hoogte van 1,8 cm 
(afb. 35). De kaarsenhouder in het midden (3,8 cm hoog, doorsnede 2 cm) is vastgeklonken aan het bakje 
met drie nagels. De olielamp (V274) is nog niet geconserveerd, dus de details zijn nog niet goed waar te 
nemen. Het gaat om een koperen olielamp op een ronde standring, met aan één zijde een tuit (afb. 36). 
Bovenaan de lamp zit een dubbel oog: hieraan zijn een lange haak (22 cm lang) en een koperen ketting 
bevestigd. Hiermee kon de lamp aan het plafond of aan de muur gehangen worden.  
De pincetten (V275 en V280) zijn beide gemaakt van een koperlegering (afb. 37). V275 is een pincet met 
afgeronde uiteinden (totaal: 13,5 cm bij 3,8 mm). Aan de bovenzijde is een koperen kettinkje met haakje 
bevestigd om hem op te kunnen hangen. V280 is een puntpincet (10,5 cm bij 5 mm), met driehoekige, 
puntige uiteinden. Dergelijke pincetten werden gebruikt om bij tuitlampen (afb. 36) de lont uit de tuit te 
trekken. 
 



 53 
 

Afbeelding 35. Koperen blaker (V171). 
 

 
Afbeelding 36. De olielamp (tuitlamp) uit OR49 (nog niet geconserveerd). 
 

 
Afbeelding 37. Twee pincetten: links koperen pincet  
met afgeronde uiteinden (V275, nog niet geconserveerd)  
en rechts koperen puntpincet V280.  
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5.5.1.8 Kombuisgoed 

In de categorie kombuisgoed valt alles dat met de haard en de aankleding ervan te maken heeft, en alle 
losse voorwerpen die gebruikt werden om te koken. In het wrak van OR49 zijn twee haardplaten 
gevonden: een versierde haardplaat (V34) en een onversierde plaat (V56). Haarden hadden in de 17e eeuw 
vaak een ongetegelde roetbaan in het midden van de schouw, met tegeltjes aan weerszijden hiervan, en 
een stookvloertje van plavuizen (vaak geel-groen) op de grond. In de wat rijkere huishoudens had men 
een versierde haardplaat tegen de achterwand en soms ook een gietijzeren stookplaat op de vloer.40 Op 
afb. 39 is te zien hoe een dergelijke haard met stookplaat eruit zag. De onversierde plaat van OR49 lijkt 
een stookplaat te zijn. Het is een rechthoekige plaat van 49 bij 35 cm, met een dikte van 0,5 cm (afb. 38). 
  

 
Afbeelding 38. De onversierde stookplaat, die vermoedelijk op de vloer van de haardplaats  
heeft gelegen (V56). 
 
 
In de koperen koekenpan is in de holle koperen steel nog een deel van de houten steel bewaard gebleven 
(V32, afb. 40). De ronde pan heeft een diameter van 24,2 cm, en is enigszins vervormd. Aan de 
onderzijde zijn twee van de drie pootjes nog aanwezig (lengte: 3 cm). In de kombuis heeft men ook een 
ijzeren treeft gebruikt (V46, afb. 41). Een treeft is een ijzeren rooster met een handvat, waarop men vis 
kon bakken. Dit exemplaar heeft vier spijlen met een lengte van 20 cm, en een kort handvat. Bij de treeft 
zijn twee losse ijzeren onderdelen gevonden, een S-vormig stukje en een spijltje, die waarschijnlijk van 
ander kookgerei afkomstig zijn, mogelijk van een tweede treeft.  
Onder de ongeconserveerde vondsten waren enkele fragmenten aanwezig van het blad van een koperen 
schuimspaan (V282, afb. 42). Het blad heeft een doorsnede van 16 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
40 https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1100-vvdw-unieke-stookvloer-uit-1660. 
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Afbeelding 39. Schilderij van Esaias 
Boursse, Interieur met kraambed 
(1665-1670), Grohmann Museum, 
Milwaukee, Wisconsin (USA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 40. Koperen 
koekenpan met pootjes (V32).  
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Afbeelding 41. IJzeren treeft, samen met losse  
onderdelen (V46).  
 

 
Afbeelding 42. Blad van een koperen schuimspaan  
(nog niet geconserveerd, V282). 
 
 
Een ijzeren haardpook (V144) loopt aan het uiteinde iets plat en wijd uit. Aan het uiteinde zit een knop 
met een diameter van 1,5 cm. De pook is 42 cm lang, en heeft een min of meer vierkante doorsnede van 
1,2 cm. Een ander onderdeel van het haardstel is de vuurtang. Deze werd gebruikt om turven in het vuur 
te leggen of te herschikken. De smeedijzeren vuurtang van OR49 (V47) heeft afmetingen van 44 bij 8 cm.  
Verder gebruikte men een aker als kookpot boven het vuur. In principe is een aker multifunctioneel: hij 
kan ook als emmer gebruikt worden. De koperen aker (V38) heeft een doorsnede van 32 cm en een 
hoogte van 14 cm. De twee oren staan enigszins verticaal: deze zijn 4,5 en 3,5 cm breed. De platte bodem 
is door verwering niet meer volledig aanwezig. Er is een reparatiestuk aangebracht op de overgang van 
wand naar bodem: een koperen plaatje dat is vastgezet met koperen nagels.  
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5.5.1.9 Eet- en drinkgerei 

Het metalen eet- en drinkgerei wordt gevormd door een tinnen kan (V69), een mesheft (V509), het 
deksel van de faience mosterdpot (V257) en zeven tinnen lepels (V114, V184, V228, V242, V244, V267). 
De tinnen kan dateert rond 1600-1625 en is dus vrij lang in gebruik geweest.41 Mogelijk komt deze kan 
oorspronkelijk uit dezelfde boedel als een aantal van de majolica borden. Het is een buikige tinnen kan, 
die vervormd is tijdens het wrakvormingsproces (afb. 43). Het deksel is nog aanwezig: dit is ook 
vervormd. De kan heeft een hoge manchetrand, een S-vormig oor, en een standvlak. Er is veel corrosie 
op het oppervlak aanwezig, waardoor het tinmerk niet meer te zien is.42 Op het scharnier van het deksel 
heeft een versiering gezeten, maar deze is afgebroken.  
Een losse vondst uit het wrak is een koperen mesheft met een fragment ijzer van het lemmet (afb.44, 
V509). Ook zijn er nog twee losse stukjes van het lemmet aanwezig. Het mesheft is vormgegevens als een 
omhelzend paar, een man en vrouw. De man draagt een hoed met achterop een veer of flap. Het geheel 
is zeer gedetailleerd uitgewerkt.  
 

 
Afbeelding 43. Ingedeukte tinnen kan (V69). 
 
 

 
Afbeelding 44. Meshelft in de vorm  
van een (echt)paar (V509).  
 

                                                      
41 Voor een vergelijkbare kan: zie tinnen vondsten uit beerput van Wijnhaven 6-7 te Delft (datering ca. 
1624), https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Wijnhaven%206-7.html. 
42 Het bleek niet mogelijk te zijn om deze corrosie verder te verwijderen. 
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Het aantal lepels, zeven stuks, is waarschijnlijk indicatief voor het aantal bemanningsleden en gezinsleden 
aan boord. Aan boord van OR49 zijn geen verkleinde tinnen lepels aangetroffen, zoals in het wrak ZA71 
het geval was. Op dit schip voer mogelijk een echtpaar met een kind. Omdat vermoed wordt dat op 
OR49 ook kinderen meevoeren (zie volgende twee hoofdstukken), zou het mogelijk kunnen zijn dat deze 
al oud genoeg waren om met een grote tinnen lepel te eten. De lepels hebben een ronde tot licht 
druppelvormige bak met op de achterzijde een korte naald, en een op de doorsnede zeshoekige steel. Van 
twee geconserveerde lepels zijn de tinmerken leesbaar. Op V184 staat een roosmerk met de letters DDW 
(afb. 45 links). Dit merk is eerder gevonden op een lepel uit 1650-1700 in Amsterdam.43 De gieter die dit 
merk gebruikte is onbekend. Op V244 staat een roosmerk met de letters TIS (afb. 45 rechts). Dit merk 
komt niet voor in Dubbe, en is dus onbekend. De herkomst van de lepels kan daardoor niet achterhaald 
worden.  
 

 
Afbeelding 45. Foto’s van de tinmerken op de lepels V184 (links) en  
V244 (rechts).  
 
 
5.5.1.10 Victualie 

In de categorie victualie was één tapkraan (V242) aanwezig. Verder zou een hol koperen buisje met één 
afgeschuinde zijde (V150) dienst kunnen hebben gedaan als schenktuit. De tapkraan heeft een typisch 
17e-eeuws model (afb. 46). Het sleuteltje om de kraan mee dicht te kunnen draaien is niet bewaard 
gebleven. Vaak had deze een versiering met een opengewerkte driepas.44   
 

 
Afbeelding.46. De koperen tapkraan (V242). 
 
 
5.5.1.11 Persoonlijke bezittingen 

In de categorie persoonlijke bezittingen zijn gevonden: een miniatuurkanon, een belletje, een stukje 
boekbeslag, munten, een knoop, een pijpenwroeter en een tabaksdoos. Het miniatuurkanon (V206) is 
gemaakt van een koperlegering (afb. 47). Het kanon ligt op een affuit met twee wielen met ieder zes 
spaken.45 Het stelt een voorlaadkanon op een veldaffuit voor. Het gaat dus niet om een miniatuur van 

                                                      
43 Dubbe et. al. 2009, 402.  
44 Zie bijvoorbeeld de tapkranen uit het wrak Scheurrak SO1: 
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?identifier=NISA01%3A2282. 
45 Het miniatuurkanon is uitgebreid beschreven in: stageverslag E. Zwijnenburg, IFMAF, 2015. 
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een scheepskanon. Het zou een geschenk of beloning voor de schipper kunnen zijn, voor de dienstjaren 
die hij in het leger heeft gediend.46 Deze interpretatie lijkt aannemelijker dan kinderspeelgoed, voor het 
laatste is het voorwerp te kostbaar, te kwetsbaar en in te veel detail uitgevoerd.  
Het bronzen belletje (V290) heeft een hoogte van 3 cm, en aan de onderzijde een doorsnede van 5 cm. 
Bovenop heeft het een bevestigingspunt met een gaatje (afb. 48). De precieze functie van het belletje is 
niet bekend. Mogelijk heeft het onderdeel uitgemaakt van een groter object.  
 

 
Afbeelding 47. Het koperen miniatuurkanon (V206, nog niet geconserveerd).  
 
 

 
Afbeelding 48. Het bronzen belletje (V290, nog niet geconserveerd). 
 
 
Het stukje koperen boekbeslag (V287, afb. 49) was mogelijk een onderdeel van de omslag van een kleine 
Bijbel. Een doorsnee huishouden bezat enkele boekjes en vaak een Bijbel, een psalmboekje of een 
eenvoudige Bijbeluitlegging. In boedelinventarissen worden boekjes vaak niet nader gespecificeerd, 
omdat ze slechts een geringe waarde vertegenwoordigden. Het kon gaan om kasboeken of om 
bijvoorbeeld liedboekjes, historieboekjes of almanakken. Naast een leescultuur (van boeken) was 
eveneens een schrijfcultuur. De basis van boekhandels bestond uit de verkoop van papier en 
schrijfgerei.47 In katholieke kringen was Bijbellectuur ongebruikelijk, maar men kon wel stichtelijke 
lectuur in huis hebben, zoals een liedboek, gebedenboekjes, een huispostille (Bijbeluitleg) of 
heiligenprentjes.48 Binnen het scheepswrakkenbestand van de Zuiderzee komen aan lezen gerelateerde 
vondsten (brillen) en boekbeslag met enige regelmaat voor.49 
 

                                                      
46 Larn, R., P. McBride & R. Davis 1974, 74. 
47 Dibbits 2001, 209-232.  
48 Dibbits 2001, 234.  
49 Van Holk 2013. 
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Afbeelding.49. Het stukje koperen boekbeslag. 
 
 
In het wrak waren enkele koperen munten en een zilveren munt (V227, V233, V244, V288) aanwezig. 
Deze kunnen worden geschaard onder de noemer zakgeld/huishoudgeld (persoonlijke bezittingen), maar 
ook onder financiën (administratie).  
 
Vondstnummer Determinatie Jaartal Opmerking 
244 Zilveren munt met dubbelkoppige adelaar?  Mogelijk Groningen 
227-1 Duit van Kampen (Campen) 1660  
227-2 Friese oord 1608-1649  
288-1 West Friese Duit met drie stadswapens van 

de West-Friese muntsteden Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik 

1658  

288-2 Duit Frisia 1653  
Tabel 4. Muntdeterminaties OR49 (door J. Langelaar, Archeocare). 
 
 
Een bolle tinnen knoop (V232) maakt waarschijnlijk onderdeel uit van de kleding van één van de 
opvarenden. Aan de onderzijde heeft de knoop een bevestigingsoogje. Aan de bovenkant is de knoop 
versierd: in het midden met een knopje en verder met vakken met zigzag lijnen. In de subcategorie 
rookgerei vallen twee objecten: een pijpenwroeter en een tabaksdoos. De pijpenwroeter (V27) is een 
loden staafje met een dikte van 6mm. De bovenzijde eindigt in een stompe punt, en de onderzijde heeft 
een dun haakje (2 mm dik). Dit is een zeer eenvoudig exemplaar. In museale collecties zijn vooral de luxe 
zilveren exemplaren uit de 18e eeuw bewaard. De meest eenvoudige pijpenwroeters waren gemaakt van 
een simpel stukje been, metaal of hout. Ze werden gebruikt voor het verwijderen van de tabaksprop 
onder in de pijpenkop en voor het schoonmaken van de ketel.  
De koperen tabaksdoos (V39) is ovaal van vorm. De wand is nog intact (hoogte: 2 cm), maar de 
versiering op de wand is niet bewaard gebleven. Van de bodem zijn zeer veel kleine fragmenten 
verzameld. Het deksel is niet gevonden.  
 
5.5.1.12 Scheepsconstructie 

Als losse onderdelen van de scheepsconstructie zijn drie grote bouten (V15, V142, V244) en de ring 
(V162) van het grootschootblok waarmee deze aan de overloop bevestigd was gevonden (afbeelding 50). 
V142 is een lange ijzeren bout met een spiegat, met een lengte van 55 cm (lengte spiegat: 2,5 cm). In 
doorsnede is de bout 2 cm dik. V15 is een zware ijzeren bout met een ronde kop, die zoals in het vorige 
hoofdstuk is beschreven mogelijk diende voor de zwaardophanging. Deze is rond in doorsnede, met een 
dikte tussen 3,5 en 2,5 cm. 
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Afbeelding 50. Concentratie vondsten in het achterschip. Bovenin is de ring te zien die vermoedelijk om 
de overloop zat en verbonden was aan het blok van de grootschoot. 
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5.5.1.13 Niet aan operationele fase gerelateerd  

In deze categorie zijn aangetroffen: een dreganker (V10), netverzwaarders en -loodjes (V1, V4, V5, V8, 
V12, V13, V18, V80, V244.033), een handgreep van een moderne tractor (V3) en een dubbeltje uit 1994 
(V227.002). De netverzwaarders, alle cilindervormig, zijn jonger dan het wrak. Vissers zijn met hun 
netten blijven haken achter de wrakdelen die boven de zeebodem uitstaken.   
 
5.5.1.14 Onbekend 

Een aantal metaalvondsten is niet determineerbaar of niet goed binnen een categorie te plaatsen. Het gaat 
om ijzerconcreties (V89, V157), niet determineerbare ijzeren voorwerpen (V6, V244.031), een holle 
ijzeren buis (V270), dunne staafjes lood (V216), dunne staafjes ijzer (V230), een ijzeren handvat (V117), 
een ijzeren handvat of oog (V14), een loden strip (V509.002), een rond schijfje lood (V246) en twee 
loden plaatjes (V101, V250). 
 
5.5.2 Iconografie van de haardplaat 

(R.C.A. Geerts) 
 
5.5.2.1 Inleiding 

Naast de hierboven beschreven haardplaat zonder iconografie is eveneens een exemplaar met het jaartal 
1638 en een afbeelding van een man in Romeins ogende klederdracht aangetroffen (vnr. OR49-34, afb. 
51). De haardplaat is van Nederlandse makelij. De haardplaat is aangetroffen in de kombuis van het schip, 
vermoedelijk tegen de betegelde wand. 
 

 
Afbeelding 51. De haardplaat uit 1638 met de afbeelding van een man in Romeins ogende klederdracht. 
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De man op de haardplaat is in beweging getuige zijn gebogen rechterbeen. Hij draagt zijn met stralen 
versierde schild dicht tegen het lichaam en zijn rechterarm met zwaard is gestrekt. De houding is losjes 
gebaseerd op houdingen zoals die in diverse handleidingen over zwaardvechten voorkomen. In dit geval is 
met name afbeelding 32 r. uit het Walpurgis manuscript interessant, aangezien de krijgers daar met zwaard 
en beukelaar strijden en losjes in dezelfde houding staan, wat de positie van zwaard en schild betreft (afb. 
52). Zowel de pluim op zijn pothelm als zijn rok worden door zijn beweging of door de wind naar links 
geblazen. De man kijkt over zijn schild en heeft lang golvend haar, een brede snor en sik. Vanwege de 
wapenrusting kan deze man als soldaat geïnterpreteerd worden of mogelijk als een afbeelding van een 
Romeinse godheid, hoewel voor die laatste kenmerkende parafernalia ontbreken. 
Deze afbeelding is een samenspel van zowel elementen uit de klassieke oudheid als uit de 17e eeuw. 
Hieronder zullen deze nader benoemd worden. De afbeelding is door dit samenspel goed in het 
Classicisme te plaatsen, een stroming die rond 1640 opkomt en tot ca. 1720 doorloopt. In haar puurste 
vorm wordt het Classicisme gezien als een terugkeer naar de principes uit de cultuur, kunst en literatuur 
van het oude Griekenland en Rome, de Klassieke Oudheid. Hieronder wordt dieper ingegaan op de 
afbeelding en welke onderdelen als authentiek Romeins of als 17e-eeuwse interpretatie gezien moeten 
worden. 
 

 
Afbeelding 52. Opvallend zijn de positie van het zwaard en de beukelaar van de twee strijders  
aan de linker zijde (fol. 32 r. van het Walpurgis manuscript ook wel Royal Armories Ms I.33). 
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5.5.2.2 Romeinen in de 17e eeuw 

Zoals aangegeven was het afbeelden van scènes uit de Klassieke Oudheid niet ongewoon in de 17e eeuw, 
sinds de Renaissance vormde dit een dankbaar onderwerp binnen de kunst. Veel kunstschilders, zoals 
Nicolas Poussin (1594-1665), lieten zich inspireren door de Klassieke Oudheid (afb. 53).50 Om dat te 
kunnen doen hadden ze een grote kennis van de Klassieken nodig. Dat komt ook goed tot uiting in de 
schilderijen zelf, zo heeft Poussin zich laten inspireren door de scènes op Romeinse sarcofagen.51 
Naast kennis van cultuur en literatuur speelden ook artefacten een rol. Door het verzamelen van 
antiquiteiten in rariteitenkabinetten en het vervaardigen van schilderijen probeerde men de Klassieke 
Oudheid tot leven te brengen.52  
 
Hierbij vond vaak een samensmelting van typische 17e-eeuwse voorwerpen en Klassieke voorwerpen 
plaats. Dit is, zoals hieronder zal blijken, ook het geval met de afgebeelde man op de haardplaat.  
 

 
Afbeelding 53. De dood van Germanicus, door Nicolas Poussin, 1627 (Minneapolis Institute of Arts). 
 
 
5.5.2.3 Helm 

De helm van de Romein op de haardplaat is een pothelm met een golvende rand, een cirkelvormige 
versiering en een grote pluim. 
 
Helmen uit de Romeinse tijd variëren door de tijd heen, van pothelmen tot de wel bekende legionairshelm 
met wangkleppen en nekbeschermer.53 Van afbeeldingen (beeldhouwwerk, fresco’s en mozaïeken) is 

                                                      
50 Bonfait et al. (red.) 1996. 
51 Zie https://collections.artsmia.org/art/1348/the-death-of-germanicus-nicolas-poussin, geraadpleegd op 
23-6-2020. 
52 Chevalier 1709. 
53 Klumbach 1974; van der Heijden & Koster 2017. 
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bekend dat de meeste Romeinen geen pluimen hadden op hun helm. Pothelmen komen in de Romeinse 
tijd voor, deze hebben veelal een rechte rand en zijn ongedecoreerd (afb. 54 links). 
 
In de 17e eeuw komen ook enkele helmtypen voor die sterk op de afgebeelde helm lijken, de cabasset en 
in mindere mate de morion. Deze helmen konden rijkelijk versierd zijn en eveneens voorzien van grote 
pluimenbossen (afb. 54 rechts). 
 
De helm op de haardplaat heeft kenmerken van beide helmen. Maar vanwege de versiering en de niet 
geheel ronde rand aan de onderzijde, zal deze toch eerder op de 17e-eeuwse helmen geïnspireerd zijn. Ook 
de wijze waarop de pluimenbos op de helm is bevestigd wijst in deze richting. 
 

 
Afbeelding 54. Links een Romeinse ruiterhelm (Rijksmuseum van Oudheden g 1949/5.1).  
Rechts een morion met rode pluimenbos van de Zwitserse garde (Wikimedia Commons). 
 
 
5.5.2.4 Kuras 

Het kuras heeft de vorm van een gestileerd gespierd mannentorso. Het is met twee banden over de 
schouder vastgezet. Zowel bij de schouders als bij de onderkant zijn er (leren) riemen zichtbaar als 
bescherming van die lichaamsdelen. 
 
In de Romeinse tijd zag een borstkuras van de legionairs er vaak anders uit. Naast een maliënkolder 
werden kurassen van horizontale lamellen gedragen.54 Bij de wapenuitrusting van officiers en keizers 
kwamen dergelijke kurassen veel voor. Deze kunnen soms uitgebreid versierd zijn (afb. 55). Aangezien 
beelden met dergelijke kurassen soms ook al in de 17e eeuw gevonden waren, waren deze een goede bron 
van inspiratie. Ook op het standbeeld zijn de leren flappen te zien die de schouder en bovenbenen 
beschermen. 
 
In de 17e eeuw maakt het kuras veelal onderdeel uit van een zogenaamde half-plate armour. Hierbij wordt 
niet meer zoals in de middeleeuwen de soldaat van top tot teen beschermd, maar wel het hoofd, de torso 
en de boven armen en -benen.55 Deze kurassen zijn niet gevormd als een gespierd mannentorso, maar vrij 
vlak (afb. 55). 

                                                      
54 Bishop & Coulston 2016. 
55 Oakeshott 1961 (2011), 69. 
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Afbeelding 55. Links beeld van keizer Maximianus met borstkuras (Rijksmuseum van Oudheden H II BB 
2). Rechts een half plate armour uit het 3e kwart van de 16e eeuw (www.bonhams.com). 
 
 
5.5.2.5 Schild 

Het schild op de haardplaat wordt dicht tegen het lichaam gedragen. Het schild zelf is rond, heeft centraal 
een punt en is verder met stralen versierd. 
 
Schilden in de Romeinse tijd waren in de regel plat. Deze konden zowel rechthoekig als rond of ovaal van 
vorm zijn.56 Veelal waren ze gemaakt van gelaagd hout en konden ze uitbundig geverfd zijn (afb. 56). Ook 
de ronde schilden zijn van hout gemaakt en hebben een glad en geschilderd oppervlak, zoals te zien is bij 
opgegraven exemplaren te Dura-Europos (Syrië) maar ook op de zuil van Trajanus.57 Centraal in het 
schild was een rond gat met houten dwarslat aanwezig. Hiermee kon het schild vastgehouden worden, dit 
handvat werd door de schildknop, een metalen halve cirkel, beschermd. 
 
In de 17e eeuw worden veel ronde schilden gebruikt, ondanks dat het gebruik van het schild sinds het 
opkomen van geweren en pistolen in de 15e eeuw achterhaald was. De beukelaar (klein rond schild) werd 
in deze periode wel meer gebruikt, omdat deze met het gebruik van een tweehandig zwaard gecombineerd 
kon worden. Schilden werden door leren banden aan de achterzijde vastgehouden. Een schild kon aan de 
voorkant geheel vlak en onversierd zijn. Schilden met een scherpe punt op het midden zijn bekend, 
evenals schilden met versiering in de vorm van stralen (afb. 56). 
 

                                                      
56 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld James 2010, 159-187. 
57 James 2010, 161. 
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Afbeelding 56. Links rechthoekig schild gevonden te Dura-Europos (Yale University Art Gallery & James 
2010). Rechts een rond schild met stralen en een punt (Metropolitan Museum). 
 
 
5.5.2.6 Zwaard 

Het zwaard dat de soldaat vast heeft is een eenhandig zwaard met een lengte van minder dan 1 m, geschat op 
basis van de lichaamsverhouding. Het zwaard heeft een versierde zwaardknop, een golvende pareerstang met 
krullen aan de uiteinden en een eenvoudige kling. Een fuller (groef, bloedgeul) of ricasso (een uitgebreide 
pareerstang voor de bescherming van de hand) ontbreken. 
 
In de Romeinse tijd zijn er twee typen zwaarden, de gladius en spatha: een kort en lang zwaard.58 Beide 
zwaarden bestaan uit dezelfde onderdelen als latere zwaarden, een pommel, gevest, pareerstang en kling. Bij 
Romeinse zwaarden ontbreekt de pareerstang meestal volledig of is nauwelijks breder dan de kling (afb. 57). 
 
 

 

 
Afbeelding 57. Boven een gladius (Rijksmuseum van Oudheden e 1931/2.17 a) en onder een  
17e-eeuws kortzwaard (www.dorotheum.com). 

                                                      
58 Bishop 2016; 2020. 
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Na de Romeinse tijd gaat de ontwikkeling van het wapen in de loop der eeuwen verder, ook al verandert 
het basisontwerp weinig.59 De pareerstang wordt breder en diverse andere technische innovaties vinden 
plaats. Zwaarden uit de 17e eeuw bestaan in een aantal varianten. Zo hebben de kortzwaarden (afb. 57) en 
jachtzwaarden een rechte of gebogen kling en een golvende pareerstang van een model zoals afgebeeld op 
de haardplaat.60 
 
5.5.2.7 Kleding 

Op de haardplaat is de soldaat met een rok afgebeeld die tot net boven de knieën reikt, daarnaast heeft hij 
een shirt met korte mouwen aan. 
 
Romeinse soldaten droegen soortgelijke kleding. De tunica is het beste te vergelijken met een shirt dat lang 
genoeg is om tot aan de knieën te reiken en werd veelal met een riem gedragen. Naast enkele bewaard 
gebleven exemplaren, de tunica veelvuldig op afbeeldingen uit de Romeinse tijd te zien (afb. 58 en 59). 
Een dergelijke tunica is niet op de 17e-eeuwse klederdracht terug te leiden. In de 17e eeuw was een heel 
andere stijl van kleding gebruikelijk, bestaande uit pofbroeken en mouwen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 58. Romeinse legionairs in tunica 
op een gipsafgietsel van een deel van de Zuil 
van Trajanus (Rijksmuseum van Oudheden 
origineel in Rome, foto auteur). 

 

                                                      
59 Jones et al. 2009, Oakeshott 2008; 2009a; 2009b. 
60 Holmes et al. 2007, 116-117. 
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5.5.2.8 Gezicht 

De haardracht en gezichtsbeharing van de man past niet bij Romeinse portretten zoals wij die kennen. 
Romeinse portretkoppen kenmerken zich door het verisme (waarheidsgetrouwheid). In deze stijl kan het 
gehele standbeeld op een meer gestandaardiseerde wijze weergegeven worden maar het hoofd wordt zo 
realistisch mogelijk weergegeven. Ook de mummieportretten uit Egypte, m.n. de Fayum, geven een goed 
inzicht in de haardracht en gezichtsbeharing van de oude Romeinen. 
 
In de regel waren Romeinen, en zeker de afgebeelde soldaten, ofwel gladgeschoren ofwel hadden ze een 
volle baard (afb. 59 links). In de 17e eeuw zijn in de portretkunst veel mannen met golvende haren, breed 
uitlopende snorren en sikjes te zien (afb. 59 rechts).61 
 

 
Afbeelding 59. Links Romeins portret op een lijkkleed (Thebe 3e eeuw, Rijksmuseum  
van Oudheden F 1998/1.1) en rechts: Portrait of a Man in a Wide-Brimmed Hat –  
vermoedelijk door Jan Cossiers 1600-1671 (National Gallery of Art, Washington). 
 
 
5.5.2.9 Conclusie 

Al met al is de man op de haardplaat stilistisch goed in de 17e eeuw te plaatsen, op het moment dat deze 
haardplaat ook vervaardigd is. Romeinse soldaten werden in die tijd afgebeeld als een samensmelting van 
de stand van kennis over de Romeinen met aanvullingen uit op dat moment gangbare mode of 
voorwerpen. Deze samensmelting van zowel authentiek Romeinse en 17e-eeuwse kenmerken is zeer 
typerend voor de kunst in de tijd voordat de archeologie en kennis van de geschiedenis toereikend genoeg 
was  om een meer  genuanceerd en realistisch beeld te schetsen. Daarmee past deze afbeelding goed in de  
op dat moment gangbare stroming in onder andere de kunst, die het Classicisme wordt genoemd. Op deze 
haardplaat zijn typerend voor de 17e eeuw het zwaard, schild, helm en de haardracht. Typisch Romeins 
zijn de tunica, het kuras en de algehele uitstraling. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
61 Zie bijvoorbeeld Adams 2013. 
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5.6 Ledervondsten 

(H.J.N. van Engeldorp Gastelaars) 
 
5.6.1 Inleiding 

Tussen de vondsten uit wrak OR49 zijn 127 fragmenten leder aangetroffen, behorend tot ca. 13 
afzonderlijke voorwerpen. De conservering van het leer is overwegend goed en van de meeste fragmenten 
kon de functie dan ook achterhaald worden. In de 17e eeuw werd leer gebruikt voor het vervaardigen van 
allerhande voorwerpen, zoals schoenen en laarzen, buidels, handschoenen, riemen, boekbeslag, 
perkament, hoeden, foedralen en kleding. Omdat veel van deze voorwerpen tot de persoonlijke uitrusting 
behoorden, geven die een uniek kijkje in het leven van de 17e-eeuwse samenleving.  
 
De leerfragmenten zijn onderworpen aan een analyse waarbij, voor zover mogelijk, genoteerd is van welk 
voorwerp het fragment afkomstig is, welk onderdeel, type, formaten, de leersoort, eventuele versieringen, 
sluitingen en datering. Formaten zijn alleen genoteerd indien dit zinvol was: van sterk gefragmenteerde 
stukken zijn geen maten genomen. Van schoenzolen zijn de binnenmaten genomen zodat de schoenmaat 
kon worden bepaald. De determinatietabel is bij dit rapport opgenomen als bijlage 8.  
 
5.6.2 Het leder  

5.6.2.1 Schoenen 

In het wrak zijn voornamelijk resten van schoeisel aangetroffen: vijf schoenen en één laars. Twee 
schoenen vormen mogelijk een paar. Dit betreft een bijna complete linker schoen (V224) en resten van 
het bovenleer van een zelfde type schoen (V281). De bijna complete schoen is van een open type, waarbij 
een riempje vanaf de dichte neus over de open wreef loopt en dat daar bij wijze van sluiting met twee 
riempjes komend vanaf de achterzijde middels een veter kan worden dichtgemaakt.62 De schoen is uiteen 
gevallen in 10 delen. Oorspronkelijk bestond de schoen uit vijf lagen voor de zool en nog eens twaalf 
lagen voor de hak. De hak is vastgezet met elf leren pennetjes. De onderste laag van de zool ontbreekt en 
onder de hiel zijn vijf gaten aanwezig. Het bovenleer is aan de achterzijde verbonden via een naad en is 
daar ca. 6 cm hoog. De buitenmaat is 27 cm en de binnenmaat 25 cm, wat duidt op schoenmaat 39. Een 
compleet voorbeeld is te zien in afb. 60, naast het in wrak OR49 aangetroffen exemplaar. Vondstnummer 
281 bestaat uit drie fragmenten van het bovenleer met de riempjes van de achterzijde van een zelfde type 
schoen. Beide schoenen zijn vervaardigd van runderleer.  
 

  
Afbeelding 60. Links compleet voorbeeld van een open schoen uit wrak ZO71 te Batavialand (Bron: 
www.collectienederland.nl ); rechts V224 zoals aangetroffen in wrak OR49.  
 
 
 
 

                                                      
62 Goubitz et al. 2007, 217 fig. 12b; 286 fig. 19; 284 fig. 7. 
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Van de andere drie schoenen zijn alleen de zolen en in één geval kleine fragmenten van het bovenleer 
bewaard gebleven. Vondstnummer 190 betreft een zool van een linker schoen bestaande uit zeven 
zoollagen en een hak van minstens acht lagen. Deze lagen zijn bijeen gehouden met houten 
verbindingspennetjes in de hak en het midden van de zool. In de stikselranden aan de zijkanten van de 
zool is zelfs nog garen aanwezig. De schoen is 27,4 cm lang met een binnenmaat van 25,6 cm. Deze 
schoen heeft maat 39,5-40. Van het bovenleer is een trapeziumvormig hielstuk aanwezig en vier kleine 
fragmenten die niet nader te determineren zijn.  
 
Vondstnummer 217 betreft een samengestelde zool van een rechter schoen (afb. 61 links). De zool bestaat 
uit zes lagen met ter hoogte van de hak drie lagen ertussen en onder de hak nog één extra laag. Verspreid 
over de zool zijn de lagen vastgezet met leren pennetjes en de zijkanten zijn vastgenaaid. De buitenmaat is 
26,3 cm en de binnenmaat 25,2 cm, wat ongeveer schoenmaat 39,5 oplevert. Het gebruikte leer is 
afkomstig van rund.  
 
Vondstnummer 220 is eveneens een schoenzool, bestaande uit ca. zes zoollagen (afb. 61 rechts). De hak is 
vervaardigd van vijf lagen die tussen de zoollagen in liggen en onder de hak is nog eens één laag leer 
aanwezig. Aan de zijkanten zijn extra toegevoegde randen aanwezig ter versteviging van het stikselwerk. 
Aan de onderzijde is te zien dat het een samengestelde zool betreft, wat betekend dat elke individuele 
zoollaag uit meerdere stukken bestaat. Voor een dergelijk opgebouwde schoen kon de schoenmaker resten 
gebruiken omdat niet elke zoollaag uit één (groot) stuk hoefde te bestaan. De buitenmaat is 23,8 cm en de 
binnenmaat 22,8 cm, wat een schoenmaat 36,5 oplevert. Het is een rechter exemplaar vervaardigd van 
runderleer.  
 

 
Afbeelding 61. Links de zool van vnr. 217; rechts de zool van vnr. 220.  
 
 
5.6.2.2 Een laars 

Qua schoeisel is het pronkstuk uit wrak OR49 een bijna complete rechter laars vervaardigd van runderleer 
(afb. 62; V195). De schacht bestaat uit één stuk van in totaal 59 cm hoog, die echter een omgeslagen rand 
heeft van 15,5 cm zodat de laars waarschijnlijk een draaglengte had van ca. 43 cm op het been. Bovenaan 
is tussen de benen een extra stuk ingezet, wat een omtrek oplevert van ca. 38 cm rond de kuit. De naad 
van de laars bevindt zich aan de achterzijde. Aan de voorkant van de schacht bevindt zich een inkeping 
waaraan de neus van de laars gestikt zat. Deze neus bestaat uit één geheel. De zool bestaat uit zes lagen; 
ter hoogte van de hak zitten daar nog eens drie lagen tussen en onderop nog eens twee extra haklagen. De 
buitenmaat is 27,5 cm en de binnenmaat 25 cm, wat schoenmaat 39 oplevert. In de zool en ter hoogte van 
de voorvoet zijn er twee leren pennetjes ter bevestiging van de zoollagen aanwezig. De zool is ca. 16 mm 
dik. Stikselgaatjes aan de achterzijde van de laars geven aan dat daar een hielstuk ter versteviging heeft 
gezeten: het hielstuk ontbreekt echter tussen de fragmenten.  
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Opvallend is dat aan de binnenzijde van de laars twee riempjes 
vastgenaaid hebben gezeten ter hoogte van beide zijkanten 
van de kuit (afb. 62 onderaan). De riempjes zijn 16,5 cm lang 
en bestaan uit lussen die aan één zijde zijn vastgenaaid en 
waarvan de andere zijde los zit en omhoog stak. Het uiteinde 
daarvan is met drie recht zijdes afgesneden en er bevindt zich 
een sleutelvormige opening in. Daar is een strook leer 
doorheen gestoken en aldaar vastgenaaid. Deze strook leer 
heeft een lengte van ca. 69 cm, is 1,7 cm breed en 1,8-2,2 mm 
dik. Dit leerwerk zit allemaal aan de binnenzijde van de laars 
en werd waarschijnlijk gebruikt bij het aantrekken van de 
laars63 en om er voor te zorgen dat de laars niet kon afzakken: 
de leren band werd als een soort jarretel gebruikt waarbij die 
boven de kuit werd geknoopt of met een gespje werd 
vastgezet. Omdat de uiteinden van de band ontbreken, kan 
niet met zekerheid worden bepaald welke methode hiervoor 
werd gebruikt, maar omdat het een platte band betreft zal het 
waarschijnlijk met een gespje zijn gebeurd. Een vergelijkbare 
laars (zonder binnenwerk) is afkomstig van wrak OF34 (vnr. 
123). Deze is beschreven als een laars van een baggeraar 
(‘dredger’s boot’; Goubitz et al. 2007, blz. 233, fig. 10).  

 

 
 
Afbeelding 62. De laars uit wrak 
OR49 (vnr. 195). Onder: aanzicht 
van de binnenzijde van de laars met 
riempjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63 Zogenaamde ‘pulling loops’, Goubitz et al. 2007, 232 fig. 5b.  
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5.6.2.3 Huisvlijt, onderhoud en reparaties 

Onder huisvlijt worden vondsten verstaan die duiden op kleine (herstel)werkzaamheden van kleding of 
het maken van decoraties van stof aan boord. Het kan gaan om breien, naaien enzovoort. Enkele 
vondsten van leer vertonen verse snijranden waardoor wordt vermoed dat die zijn gesneden vrij vlak 
voordat OR49 verging. Vondstnummer 277[-001] is een ongeveer ovaal fragment runderleer zonder 
stikselranden met ongelijke randen, een snee in de zijkant en vier parallelle kleine sneetjes in een groepje 
bij elkaar. Vnr. 190 bevat onder andere een halfrond vers gesneden fragment runderleer, naast ca. 50 
kleine fragmentjes leer waarvan sommige met stikselranden. Drie kleine leervondsten van vnr. 234 hebben 
geen stikselranden en het is dan ook onduidelijk waarvoor ze gebruikt zijn. Één fragment is van de 
binnenlaag van leer, ook wel het zeemleer genoemd. Dergelijk leer kan gebruikt worden bij de 
schoonmaak of het invetten van onderdelen. De vers gesneden stukken zijn mogelijk afkomstig van 
versleten schoenen of kleding die men wilde gebruiken voor reparatie of misschien als speelgoed. Vaak 
werden van afvalleer van schoenen of laarzen of andere kleding pompleertjes gemaakt, dat zijn ronde 
stukjes leer met in het midden een gat. Het lijkt erop dat men aan boord in ieder geval aan huisvlijt heeft 
gedaan voor bijvoorbeeld reparatie- of schoonmaakklusjes onderweg.  
 
5.6.2.4 Een rol leer 

Een opvallende vondst is een opgerolde strook leer van maar liefst ca. 130 cm lengte, ca. 9 cm breedte en 
1,9-2,3 mm dikte. De strook bestaat uit twee repen die in het midden aaneen zijn genaaid met grof garen. 
Op het leer zijn enkele snijsporen te zien. Het leer is beschadigd en het is lastig om te zien om welke 
leersoort het gaat, mogelijk is het afkomstig van kalf, gezien de fijne poriën.  
 
5.6.2.5 Conclusie 

Alle aangetroffen (delen van) schoenen en de laars zijn gebruikt en waren waarschijnlijk de persoonlijke 
eigendommen van de mensen die aan boord waren. Het feit dat er schoenen aan boord waren die op 
moment van zinken niet werden gedragen, zegt mogelijk iets over het leven dat men aan boord had. Men 
was er langere tijd, getuige de aanwezigheid van meerdere paren schoeisel, en men hield rekening met 
verschillende werk- of leefomstandigheden.  
Één schoen en de laars zijn schoenmaat 39; twee schoenzolen maat 39,5-40 en één schoenmaat 36,5. Op 
basis daarvan kan worden bepaald dat de schoenen in ieder geval van twee verschillende personen moeten 
zijn geweest. Op basis van de schoenmaat kan ook iets gezegd worden over de gemiddelde lengte van de 
personen. Maat 39-40 moet hebben toebehoord aan iemand met een gemiddelde lichaamslengte van 1.65-
1.70 m; de kleinere schoenmaat 36,5 kan van een vrouw of puber afkomstig zijn met een gemiddelde 
lichaamslengte van ca. 1.55-1.60 m.  
 
De functie van de rol leer is onduidelijk. De collectie van Batavialand huisvest slechts één voorwerp dat 
mogelijk vergelijkbaar is. Het gaat om een dik gevlochten touw dat omsloten is door een leren lap die aan 
één zijde is dichtgenaaid en strak om het touw zit. Het leer beschermt de handen tegen schuur- en 
brandwonden van het touw. Mogelijk is de in wrak OR49 aangetroffen rol afkomstig van een dergelijke 
beschermingslap, die, in plaats van het stiksel weg te halen, aan de tegenoverliggende zijde is 
opengesneden. Dat er meer huisvlijt aan de gang was bewijzen fragmenten vers gesneden leer met 
onduidelijke functie en oorsprong. Het is goed denkbaar dat men aan boord versleten kleding of schoenen 
herbruikte door de mooie stukken leer weg te snijden en die te gebruiken voor bijvoorbeeld reparaties.  
 
5.7 Dierlijk botmateriaal & voorwerpen 

(H.J.N. van Engeldorp Gastelaars) 
 
In het wrak zijn in totaal negen elementen bot aangetroffen waarvan twee voorwerpen vervaardigd zijn 
van gewei. De aanwezigheid van dierlijke resten kan mogelijk iets zeggen over wat men aan boord heeft 
gegeten, of welke dieren er aan boord voorkwamen. De voorwerpen vertellen mogelijk iets over de 
activiteiten die zich aan boord hebben afgespeeld. Van elk element zijn, voor zover mogelijk, de volgende 
gegevens genoteerd: diersoort, element, fragmentatiegraad, aantal fragmenten, aantal elementen, gewicht, 
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leeftijd, geslacht en specifieke kenmerken zoals hak- en/of snijsporen of sporen van verbranding, vraat of 
pathologische aandoeningen. Een compleet overzicht van alle gedetermineerde elementen is in dit rapport 
opgenomen als bijlage 8. 

 
Van varken zijn drie elementen aanwezig: een fragment van een 
opperarmbeen dat distaal is afgehakt en twee ribfragmenten met haksporen 
erop (V84 en V107). Op het opperarmbeen zijn vraatsporen van een muis of 
rat aanwezig. Men heeft aan boord dus in ieder geval varken gegeten, en 
waarschijnlijk liepen er ook ratten en/of muizen! Een schedelfragment van 
een rat (bruin of zwart) is eveneens aangetroffen, echter, hierop is nog wat 
haar aanwezig en het is dan ook niet uit te sluiten dat deze schedel afkomstig 
is van de zogenaamde achtergrondfauna uit de omgeving waar het wrak in de 
grond heeft gelegen (V200). Verder is een schouderbladfragment van een 
middelgroot, nog jong, zoogdier aanwezig (V278). Hierop zijn zowel een 
hakspoor als een snijspoor te zien, wat erop duidt dat het dier is 
geconsumeerd. Gezien het formaat kan het een varken of bijvoorbeeld een 
schaap zijn geweest. Van vis is een wervel en een kaakboog van een platvis 
aanwezig (V244 en V278). Dit zouden wederom resten van de 
achtergrondfauna kunnen zijn die in het wrak terecht zijn gekomen, maar het 
is zeker niet uit te sluiten dat het de resten van een maaltijd zijn.  
 
De voorwerpen van gewei bestaan uit een marlpriem (V285) vervaardigd van 
een (oog-)tak van een edelhertengewei en een benen handvat (V243) van 
gereedschap, mes of bestek. De priem is 21,1 cm lang: de punt is bijgesneden 
en aan de andere zijde bevindt zich een gat van ca. 8.4 mm om de priem aan 
een touwtje te kunnen hangen (afb. 63). Dergelijke priemen werden gebruikt 
bij het splitsen van touw en het maken van touwkousen. Het voorwerp is 8,5 
cm lang en ca. 2,2 bij 2 cm dik.  
 
 

Afbeelding 63. De marlpriem (vnr. 285).  
 
 
5.8 Organische materialen: hout, textiel, touw, turf, haren 

(H.J.N. van Engeldorp Gastelaars en W.B. Waldus)  
 
Een deel van de organische vondstmaterialen is geconserveerd. Een aantal materialen is bewaard 
gebleven in de vorm van een monster. Van turf is één monster genomen (M21: V512). Verder liggen er 
15 fragmenten turf in het depot (V50, V51, V54, V78, V81, V90, V521). Dit zijn de restanten van de 
lading van het schip. Een stukje touw (V129) van 11,5 cm lengte hoort waarschijnlijk bij de 
scheepsuitrusting. Onder vondstnummer V134 zijn haren van een borstel verzameld. Dit is waarschijnlijk 
een schoonmaakborstel geweest en valt daardoor onder de categorie gereedschap of, waarschijnlijker, tot 
de categorie kombuisgoed.  
Een aantal houten vondsten is te scharen onder de scheepsuitrusting: diverse blokken, blokbeslag, touw 
en een aantal losse pokhouten schijven. Twee kleine fragmentjes hout zijn niet verder determineerbaar 
(V255, V510). De pokhouten schijven hebben een halfrond profiel aan de randen (naar binnen gericht), 
en hebben een gat in het midden met een diameter van 5 cm (V92) en 2,6 cm (V33, V42). De schijven 
zelf hebben diameters van 17, 18 en 19 cm, en diktes van 2,2 cm (V33, V42) en 3,5 cm (V92). Een rond 
object bestaande uit 8 mm dikke verticale spijlen, dat aan de boven- en onderzijde wordt afgesloten door 
een rond houten plankje met een diameter van 20 cm, lijkt op een ton met tralies met een hoogte van 22 
cm (V128). Het object was zeer slecht bewaard en is uiteindelijk niet bewaard. Het is in het veld 
geïnterpreteerd als een vogelkooitje.        
Verder zijn diverse stukken en afdrukken van textiel aanwezig tussen de vondsten (V148, V166, V172, 
V199). Het gaat om vondsten die nog niet volledig onderzocht zijn en die mogelijk interessante resultaten 
kunnen opleveren, in het bijzonder in verband met de twee eerder beschreven lakenloden die aan boord 
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zijn aangetroffen. De analyses die zijn uitgevoerd, hebben beoogd om een indruk te krijgen van de aard 
van het textiel. Gaat het om kleding, meubilair of stoffering, laken (lading) of zeil (scheepsinventaris)? 
Vondstnummer 166 is in het veld geïnterpreteerd als een reservezeil, dat in het vooronder lag opgeslagen. 
Een monster hiervan is onderzocht en vastgesteld is dat het om stengels van netels (Urtica, meest 
waarschijnlijk Dioica) gaat.64 Opvallend is dat er maar 1 garen in de schering en 1 garen in de inslag zit. Bij 
zeildoek zou dit 2:1 moeten zijn (zie paragraaf 5.5.1.4). Bovendien zijn de haren meegeweven in de stof. 
Deze zijn door BIAX geïnterpreteerd als menselijk, maar zouden in het licht van het gevonden lakenlood 
wellicht van bever kunnen zijn. De vondst ligt opgeslagen in het scheepsarcheologisch depot en verdient 
nader onderzocht te worden. Het blijkt hier hoe dan ook niet om een zeil te gaan, maar om lading.  
De turflading van OR49 is eveneens onderzocht. Allereerst is op basis van de vondstlocatie in het ruim 
en de hoeveelheid van deze brandstof vastgesteld dat het daadwerkelijk om lading gaat. De samenstelling 
van de turf is homogeen en compact, wat erop wijst dat het om gestoken turf gaat, naar alle 
waarschijnlijkheid hoogveenturf. De afmetingen van enkele turven zijn vastgelegd: deze bedroeg van de 
turven die verzameld zijn onder vondstnummer 156 gemiddeld 14 x 7 x 7 cm. Het betreft uitgedroogde 
en compact gedrukte turf met een watergehalte van 8%. Verzamelde gegevens over hoogveenturf maken 
duidelijk dat het percentage water ongeveer 25% bedroeg wanneer de turf uit het veld kwam.65 Een 19e 
eeuwse steekturf van gemiddeld 45 bij 12 bij 15 cm kromp ongeveer 40%, wat neerkomt op een afmeting 
van 27 x 7 x 9 cm.66 De ‘archeologische turf’ geeft zodoende niet de oorspronkelijke afmetingen weer en 
bij de berekeningen van de lading en het laadvermogen van OR49 wordt hier in het volgende hoofdstuk 
rekening mee gehouden.  
.  
5.9 Concreties, zwavel, teer, schelp, houtskool 

Enkele concreties uit het schip zijn bewaard vanwege de afdrukken van voorwerpen die erin gevormd 
zijn. Vier concreties vertonen de afdrukken van textiel (V93 (afb. 64),V138,V140), een heeft de afdruk 
van een vijl (V133) en één concretie (V141) vertoont waarschijnlijk de afdruk van zaden. Uit de koperen 
aker zijn concreties bemonsterd onder vondstnummer V38(001), die niet verder zijn uitgewerkt. Verder 
zijn er twee monsters van teer genomen: M14 (V512.002) en M15 (V512.001). V515 is een niet nader te 
identificeren rood brokje.67 Een stukje schelp en een niet determineerbaar fragment zijn verzameld onder 
vondstnummer V244.014. Verder zijn er aan boord fragmenten houtskool gevonden (V173).  
Voor het maken van vuur gebruikte men zwavel. Zwavel valt dus onder stookgereedschap, en daarmee 
onder het kombuisgoed. Op drie plekken is zwavel gevonden in de vorm van staafjes (V30,V103,V185).  
 

 
Afbeelding 64. Concreties met textielafdruk (V93). 
 

                                                      
64 Biax, H. van Haaster en L. Kubiak-Martens, determinatie op 2 september 2020 (persoonlijke 
communicatie). 
65 Horch 1942. 
66 Gerding 1995, 374. 
67 Wellicht gaat het om zeggellak, in dat geval zou de vondst onderdeel uitmaken van de administratieve 
vondsten, schrijfgerei. 
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5.10 Leisteen, vuursteen en overig natuursteen  

In de functionele categorie administratie zijn drie voorwerpen aanwezig: een schrijflei (V179) en twee 
(delen van) leistenen griffels (V26, V226). De vrijwel complete schrijflei is rechthoekig, 28,3 bij 20 cm, 
met een dikte van 4 mm (afb. 65). Deze is oorspronkelijk in het veld aangetroffen met een houten frame. 
Op één zijde zijn lijnen ingekrast, die mogelijk te maken hebben met het tellen of turven van manden 
turf. Drie stukjes vuursteen (V96, V225, V244.022) zijn gebruikt als stookgereedschap en vallen dus 
onder het kombuisgoed. De functie van twee afgeronde stenen (V8, V244.021) is niet duidelijk. Mogelijk 
zijn ze als netverzwaaders in gebruik geweest.  
In totaal zijn vier fragmenten van wetstenen verzameld. De wetstenen onder vondstnummer V244 
hebben lengtes van 4,7 cm en 10,6 cm. Onder vondstnummer V277 vallen twee wetstenen met de 
afmetingen 14x3x2 cm en 16x2x1,3 cm (afb. 66). De wetstenen werden aan boord gebruikt om snij- en 
hakwerktuigen aan te scherpen, en vallen dus onder de categorie gereedschap.  
 

 
Afbeelding 65. De rechthoekige schrijflei (V179). 

 
Afbeelding 66. Twee wetstenen (V277). 
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6. INTERPRETATIE 

6.1 Inleiding 

De in de vorige hoofdstukken weergegeven gegevens kunnen geïnterpreteerd worden aan de hand van 
verschillende hoofdthema’s. Het betreft de constructieve kenmerken van het schip, het ruimtegebruik aan 
boord, de omvang van de lading en de sociale status van de opvarenden.  
 
6.2 Kenmerken van het schip 

De in hoofdstuk 4 beschreven aanzet tot reconstructie biedt enkele aanknopingspunten om nader in te 
gaan op de hoofdkenmerken van het vaartuig. Op basis van de gereconstrueerde grootste breedte van het 
vaartuig, de positie van de mast en de verspreiding van de vondsten in het voorschip, kan ervan uit 
worden gegaan dat de oorspronkelijke lengte over de stevens 20 meter bedroeg. Het vaartuig heeft 
hiermee een lengte-breedteverhouding van iets minder dan 1:4. Dit zou betekenen dat van het vlak in het 
voorschip maximaal een meter is verdwenen.  
De gereconstrueerde afmetingen (lengte x breedte x holte) van 20 bij 5,15 bij 2 meter en het 
gereconstrueerde laadvolume (zie 6.4) zijn relatief fors in vergelijking tot bekende wrakken van 
vrachtschepen uit de 17e eeuw in het Zuiderzeegebied (tabel 5). Uit onderstaande tabel blijkt dat OR49 
van de tot nu toe opgegraven vrachtschepen op het eerste gezicht uitzonderlijk lijkt.  
 
Dateringscode Wrak Lengte over de 

stevens 
Breedte over 

de boorden 
Holte Laadvolume 

laadruim 
17A ZL001 20,2 4,04 1,48 75 
17AB NO050 16 5,75 2 63 
17CD NE161 17,6 4,9 1,6 66 
17CD OR049 20 5,15 2 117 
17D ZO71 17 4 1,5 48 

17D/18A OH107 16,5 3,77 1,75 70 
 Tabel 5: hoofdafmetingen van een selectie goed gedocumenteerde 17e eeuwse vrachtschepen in het 
Zuiderzeegebied.  
 
 
Verder kan in tabel 5 op basis van de breedte van de schepen een tweedeling worden onderscheiden. Dit 
verschil valt in grote lijnen samen met de tweedeling die Van Yk bij binnenschepen maakt in smal- en 
wijdschepen.68 Hij maakt dit onderscheid aan de hand van de maximale scheepsbreedte die het al dan niet 
mogelijk maakte door de Donkere sluis van Gouda te kunnen varen: 4,79 meter. 69 Binnen deze breedte 
vallen de meeste sluizen in het achterland van de Zuiderzee, zoals de Staphorstersluis in Zwartsluis (in de 
14e eeuw de ‘Swarte Sluis’ genoemd) en de binnenstedelijke schutsluizen van Amsterdam. De groep 
smalschepen, volgens de definitie van Van Yk, zal de steden en afzetgebieden in het achterland hebben 
kunnen bereiken. De groep wijdschepen kan gerelateerd worden aan de zeeschutsluizen van Zuiderzee-
havens als Workum, Lemmer en Blokzijl met breedtes van meer dan 6 meter. OR49 lijkt dan ook, afgaande 
op de afmetingen van het vaartuig, gemaakt te zijn om vanuit een Zuiderzeehaven turf te transporteren 
richting Holland. Wanneer historische gegevens van vrachtschepen die betrokken waren bij het overzeese 
transport van ossen worden vergeleken met OR49, wordt deze interpretatie ondersteund (tabel 6).  

                                                      
68 Van Yk 1697, 308. De grootste breedte van een smalschip bedroeg volgens Witsen zestien 
(Amsterdamse) voet (Hoving 1994, 350). Wanneer als eenheid voor een voet de Amsterdamse waarde van 
0,2831 meter wordt genomen, betekent dat een breedte van 4,53 meter. De breedte van een smalschip 
wordt opvallend genoeg niet concreet benoemd in het bestek van Van Yk; alleen de wijdte van de 
buitenkanten van de inhouten (15 voet, 8 duim = 4,43 meter obv Rotterdamse voeten van 28,23 cm) is 
weergegeven en er wordt vermeld dat het schip door de sluis van Gouda moet kunnen (1697, 308-312).  
69Archief Leiden, nr. 8530. De breedte van de Donkere Sluis in Gouda bedroeg één roede, drie voeten en 
drie duimen (Rijnlandse maten van 0,314 meter per voet), wat overeen komt met 4,79 meter. 
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Schipper Herkomst Naam schip Type schip Datum L  
m 

B  
m 

TEEUWIS; NOL Blokzijl de Hoop karveelschip 21-10-1627   

JANS; JAN Blokzijl - potschip 11-05-1630 19,46 5,08 

TEEUWIS; KARSTEN Blokzijl de Valk - 12-03-1631   

TlJS; JAN Kuinre - wijdschip 21-03-1637   

WILLEMS; JAN Blokzijl de Lastdrager - 18-05-1643   

JANS; THOMAS Giethoorn - potschip 18-03-1654 20,30 5,50 

HERMANS PONT; GERRIT Zwartsluis de Zwaan potschip 18-03-1654 20,30 5,50 

WARNAARS; HENDRIK Blokzijl het Vergulde Lam potschip 28-03-1654 20,73 4,94 

GERRITS WAKKER; BARTEL Blokzijl de Samaritaan potschip 10-04-1654 20,30 5,08 

SlEUWERTS; JAKEL (ook wel: 
Sioerts) 

Blokzijl de Haan potschip 20-04-1654 19,74 4,79 

KLAAS NEEF; HENDRIK Blokzijl de Zalving Davids potschip 25-03-1659 20,02 5,50 

PIETERS; KLAAS Blokzijl de Drie Koningen potschip 21-03-1659 19,74 5,36 

HENDRIKS 'PETTER'; 
JAKOB 

Blokzijl de Papegaai - 07-02-1661 20,02 5,08 

JANS DE GRAAF ; JAN Blokzijl de Ridder Sint Joris potschip 07-02-1661 20,02 5,50 

HENDRIKS DE WIT; KLAAS Blokzijl de Neptunus potschip 21-02-1661 20,30 5,43 

BASTIAANS; TERE (nv: 
Theris) 

Blokzijl het Vergulde Hart potschip 21-02-1662 20,30 5,43 

FILIPS; HENDRIK Blokzijl Sint Pieter potschip 26-02-1662 19,74 5,22 

ROELOFS; JAKOB Kuinre de Zwarte Ruiter potschip 18-02-1676 19,74 5,08 

ADRIAANS; HENDRIK Blokzijl de Ganckelyke potschip 19-02-1676 20,02 5,36 

JANS FEDDE; JAN Blokzijl de Hoop potschip 19-02-1676 20,02 5,36 

TIJS; BAREND Blokzijl Salomons Heerlijkheid potschip 19-02-1676 20,30 4,79 

PIETERS; ALT Zwartsluis de Scheiding van 
Abraham en Lot 

potschip 19-02-1676 20,02 5,22 

ALBERTS ZOETEBIER; 
HERMAN 

Blokzijl de Zwaan potschip 02-03-1668   

ADRIAANS; HENDRIK Blokzijl de Christelijcke Ridder potschip 02-02-1676 20,30 5,36 

ALBERTS ZOETEBIER; 
HERMAN 

Blokzijl het Land potschip 23-01-1680 20,30 5,08 

KLAAS NEEF; HENDRIK Blokzijl de Koning van Zweden - 23-01-1680 20,30 4,79 

KOOPS BOER; RAGGER Blokzijl de Ridder ?Perseus potschip 23-01-1680 20,30 5,08 

Tabel 6. Overzicht van afmetingen van 17e-eeuwse vrachtschepen uit Noordwest Overijssel (Door G. van 
Hezel op basis van Gijsbers 1999, bijlage 10). 
 
 
De afmetingen van OR49 lijken zeer vergelijkbaar met bovenstaande contemporaine schepen, die alle 
gericht waren op overzees transport. Bovendien is er de vermelding van de aanschaf in 1620 van een half 
jaar oude pot – waarvan ook de holte wordt genoemd - door Wouter Jansz. van Blokzijl om dienst te 
doen bij ’s Lands Dienst. De lengte over de stevens bedraagt 68 voet, de wijdte 17,5 voet en de holte 7,5 
voet (19,25 m x 4,95 m x 2,12 m).70 Met dergelijke schepen worden aan de ene kant vaartuigen voor 
overtochten over de Zuiderzee en de Kleine Oost wordt bedoeld, de vrachtvaart op Scandinavië, waarbij 
jonge ossen werden ingekocht om vervolgens vet te mesten op de Hollandse weilanden. Aan de andere 
kant wordt van de hierboven opgesomde vrachtschepen uit Blokzijl verondersteld dat ze eveneens 
betrokken waren bij de turfvaart, omdat deze stad een belangrijk overslagpunt was van turf uit het 

                                                      
70 Dit door een Blokzijler aangekochte half jaar oude potschip kostte ƒ 1.500,- en werd aangeschaft ten 
behoeve van 's lands verdediging. (Bron: afschrift van een stuk uit 1620 uit het Rijksarchief in het 
Maritiem Museum Rotterdam,  genoemd in: Petrejus 1964, 15-16).  
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achterland.71 In 1648 telde deze Zuiderzeehaven maar liefst 160 grote overzeese vrachtschepen. Het is op 
basis van de afmetingen zeer goed mogelijk dat OR49 in deze context thuis hoort. Het is daarmee niet 
zozeer een uitzonderlijk vaartuig, zoals tabel 5 doet vermoeden, maar eerder een zeldzaam archeologisch 
relict. Wrakken van grote binnenvrachtschepen uit de Zuiderzeehavens worden kennelijk minder vaak 
aangetroffen.  
Tabel 6 geeft eveneens een aantal scheepstypen weer waartoe OR49 zou kunnen worden gerekend. De 
naam wijdschip volgens de definitie van Van Yk zou zonder problemen aan het wrak kunnen worden 
toegekend. Wanneer echter in meer detail naar de scheepsconstructie wordt gekeken, is een scheepstype 
minder eenvoudig te bepalen, voor zover typenamen überhaupt aan scheepswrakken kunnen worden 
toegekend. OR49 kenmerkt zich door een volledig gladboordig uitgevoerde romp, een scherpe knik in de 
kim en het ontbreken van berghouten. Met name het laatste is opmerkelijk, praktisch alle vrachtschepen 
in het Zuiderzeegebied zijn uitgevoerd met één of meer van deze zwaar uitgevoerde huidgangen die een 
belangrijke rol speelden in de langsscheepse sterkte en die bovendien als een soort stootrand dienden. 
Het ontbreken van berghouten en het op een groot volume gerichte ontwerp zijn wellicht een indicatie 
voor de specifieke functie van het schip: turfvervoer in een vaargebied met beperkte zeegang. Een schip 
als OR49 lijkt niet te zijn ingezet voor overzees transport. Zeewaardige schepen van dit formaat zijn over 
het algemeen voorzien van meer zeeg en een sterkere romp. De vorm van de boegen is vermoedelijk, 
zoals in hoofdstuk 4 is beschreven boven water rond en vol geweest en onder water scherp. Aangenomen 
mag worden dat het vaartuig een voordek en een achterdek had, ook al ontbreken de 
scheepsarcheologische aanwijzingen hiervoor. Wat wel is te onderbouwen op basis van de wrakresten is 
dat OR49 voorzien was van een gangboord, een den en luiken. Het geheel aan kenmerken maken OR49 
een moeilijk met bekende Zuiderzeevrachtschepen te vergelijken vaartuig. Het meest in het oog 
springende kenmerk van het hier onderzochte schip is de doelmatigheid van de scheepsconstructie voor 
haar functie als vrachtvaarder van bulkgoederen. OR49 was een logge varende bak met relatief goedkope 
spanten (weinig krommers, veel klossen) en een buikdenning die is samengesteld van restanten hout. Ook 
kan het ontbreken van berghouten worden gezien als een doelmatige aanpassing, kennelijk was extra 
langsscheepse sterkte niet van belang bij een dergelijk zonder zeeg uitgevoerd vrachtschip. Wanneer 
bijvoorbeeld het 17e eeuwse wijdschip zoals dat in tekening is vastgelegd door Witsen wordt vergeleken 
met OR49, dan is het eerste vaartuig fraai vormgegeven met het oog op goede vaareigenschappen, terwijl 
het tweede ontworpen lijkt voor een zo efficiënt mogelijk bulktransport. Witsen geeft in zijn verklarende 
woordenlijst van zijn boek De Nederlandsche scheepsbouwkonst open gestelt uit 1671 een interessante naam die 
mogelijk met enige spot het uiterlijk van deze vaartuigen met weinig zeeg weergeeft: Platluizen: Een zoort 
van licht opgeslagen turf-schepen, in Vries-lant.72 
 
6.3 Ruimtegebruik aan boord 

Voor de reconstructie van de ruimtelijke indeling van het schip zijn naast de vondsten de los aangetroffen 
zeilbalk, de den-knieën en de dekknieën van belang. De lengte van de den en daarmee de opening naar 
het laadruim is met minder zekerheid vast te stellen. Aangenomen wordt dat de zeilbalk ongeveer de 
begrenzing van de toegang tot het ruim aan de voorkant markeerde. Het begin van de den in het 
achterschip is herleid op basis van het voorkomen van losse dekknieën. De afstand tussen de zeilbalk en 
deze los aangetroffen knieën bedraagt 10,9 meter. Het is aannemelijk dat het laadruim nog wat groter was 
en doorliep tot aan schotten die de overgang vormden naar het achteronder en de leefruimte in het 
vooronder. Wegens het ontbreken van schotten is de overgang naar deze ruimten niet exact te bepalen, 
maar wanneer in het achterschip de begrenzing van het voorkomen van vondsten van de 
scheepsuitrusting en in het voorschip de haardplaats als grens wordt genomen, is een totale lengte van het 
ruim van 13,1 meter zeer aannemelijk (zie afb. 67).  
 
 

                                                      
71 Gijsbers 1999, 126-127. 
72 Witsen 1671, 504. 
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Afbeelding 67: Reconstructie van de ruimtelijke indeling van OR49 (J.Verweij en W.B. Waldus). De 
scheiding tussen voorschip, ruim en achterschip is in rood weergegeven. 
 
 
De verspreiding van de vondsten in het wrak geeft een goede indruk van de functionele ruimtelijke 
indeling (afbeelding 67 en bijlagen 5 en 6). Aangezien het grote aantal vondsten en de verschillende 
functionele categorieën per vondstnummer een goede weergave van de ruimtelijke verspreiding 
onmogelijk maakte, is ervoor gekozen om de vondstlocaties per functionele hoofdcategorie te 
beschrijven in bijlage 6 en in onderstaande tekst. Ook al zijn vondsten verspreid binnen het hele wrak 
aangetroffen, duidelijke concentraties bevinden zich in het midden- en het voorschip. Daarbij moet 
worden aangetekend dat er geen overtuigende primaire contexten zijn aangetroffen, de materialen zijn 
naar de diepere delen van het wrak geschoven en gespoeld. De concentratie vondsten in het midden van 
het wrak betreft voornamelijk turf. Het gaat vooral om de zone tussen spant 20 en 35 (afb. 67). Deze 
positie in het wrak maakt duidelijk dat het om lading gaat. De concentratie vondsten in het voorschip 
duidt op de aanwezigheid van een kombuis en een leefruimte. Hier zijn onder meer de twee haardplaten, 
een koperen aker, een treeft, een vuurtang, een koekenpan, diverse borden en plavuizen aangetroffen. 
Een categorie die hier overheerst ten opzichte van de rest van het wrak is gereedschap, wat duidt op de 
opslag ervan. Ook de meeste van de aan eten en drinken gerelateerde vondsten zijn hier gedaan.  
 
Categorieën die een gelijkmatiger verspreiding laten zien zijn persoonlijke eigendommen. Op diverse 
plaatsen in het wrak zijn fragmenten van schoenen gevonden. Het betreft materiaal dat tijdens de 
wrakvorming eenvoudig van zijn oorspronkelijke plaats raakt. Gezien de in het vorige hoofdstuk 
beschreven kenmerken van de schoenen en de datering op basis van hun stijl, kan worden aangenomen 
dat het niet om ingespoelde vondsten gaat. Dat geldt zeker ook niet voor het meest opvallende 
persoonlijke eigendom dat in OR49 is gevonden: het miniatuurkanon. De vondstlocatie in het 
achterschip is wellicht een aanwijzing dat het voorwerp eigendom is geweest van een van de knechten, 
indien deze hun slaapruimte in het achteronder hadden. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat het een 
voorwerp is dat de schipper associeerde met zijn werkzame leven en dat hij in het vrachtschip een 
duidelijke scheiding heeft aangebracht tussen wonen en werken. Het achterschip is namelijk ook de zone 
waar de meeste aan administratie gerelateerde vondsten zijn gedaan. Om turf te verhandelen waren 
diverse schrijfmiddelen noodzakelijk, zoals de schrijflei, de schrijfstiften en de grafiethouders. Ook de 
aanwezigheid van het textiel en het textiellood met OM Castor in het achterschip duiden op handel. 
Verder bevonden zich hier enkele zwaardere onderdelen van de scheepsuitrusting, zoals een lasthaak en 
diverse blokken, wat aangeeft aan dat deze zone ook diende voor de opslag van reserveonderdelen en 
scheepsuitrusting. Tevens lag er een marlpriem die werd gebruikt voor scheepsonderhoud. 
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Afbeelding 68. Orthofoto van de restanten van de haardplaats, aangetroffen aan stuurboord tussen spant 
45 en 50 in afb. 67 ( T. van Damme, Ubi3D).  
 
 
Ten slotte is er binnen de categorie scheepsuitrusting een vondst die mogelijk een aanwijzing geeft over 
de tuigage. Midscheeps is een zwaar vioolblok gevonden (vondstnummer 170, afb. 69). Dergelijke zwaar 
uitgevoerde blokken werden toegepast bij het bedienen van zware rondhouten tijdens het zeilen, zoals de 
bakstag die de mast ondersteunde  en de gaarden waarmee men de ra of de spriet bediende. In de context 
van OR49 lijkt het laatste het meest aannemelijk. Bij 17e eeuwse vrachtschepen voor de binnenvaart was 
het sprietzeil het meest toegepast (zie afbeelding 29 linksboven). Dit zeil bood redelijk goede 
zeileigenschappen om aan de wind te varen en had als groot voordeel dat de spriet gebruikt kon worden 
bij het laden en lossen (afb. 70).  
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Afbeelding 69. Het vioolblok (vondstnummer 170) 
 
 

 
Afbeelding 70. Het laden en lossen van een binnenschip met behulp van de spriet (et Scheepvaartmuseum, 
anoniem, 1655, Inventaris nummer: A. 1281). 
 
 
6.4 Omvang van de bemanning en sociale status  

Uit afbeelding 67 kan worden afgeleid dat een betrekkelijk groot deel van de scheepsruimte gereserveerd 
was voor wonen en verblijf aan boord. Ook al zijn er variaties in de ruimtelijke indeling van 
binnenschepen, de algemene trend is dat de leefruimte in binnenschepen zich in het achterschip 
bevindt.73 De verzamelde gegevens wijzen erop dat bij het hier onderzochte vrachtschip iets bijzonders 
aan de hand is. In het voorschip bevond zich een kombuis, bestaande uit een vuurplaats, een betegelde 
wand, opslag voor kombuisgoed en eet- en drinkgerei. Uit het geheel van vondsten komt naar voren dat 
de inventaris relatief omvangrijk en luxe van uitvoering is. Fraai glaswerk, diverse olielampen, een tinnen 
kan, majolica borden en de aanwezigheid van siertegels en sierborden aan de wand geven de indruk van 

                                                      
73 Van Holk 1996, 218. 
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een Hollandse huiskamer, een sociale ruimte die in de Hollandse steden bij de burgerij in de 17e eeuw 
populair werd.  
De vondst van in totaal zeven tinnen lepels kan gezien worden als een aanwijzing dat aan boord van de 
OR49 meer mensen dan alleen de bemanning leefden. Gezien de grootte van het vaartuig en de daarbij 
behorende zware tuigage, zal een tweede of derde knecht aan boord nodig zijn geweest. Voor het laden 
en lossen van turf waren sowieso veel handen nodig. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een 
schippersvrouw aan boord, zoals het mesheft met het echtpaar, het parfumflesje en de vondsten die 
wijzen op huisvlijt aan boord. Op de aanwezigheid van kinderen zouden knikkers kunnen duiden, ook al 
is dit een onzekere interpretatie. Ook de iconografie van een aantal wandtegels van de kombuis kunnen 
eveneens in het licht van gezinsbewoning worden gezien. In het bijzonder betreft het de serie tegels met 
kinderspelen en het wandelende echtpaar. Het zijn tegels die voorkomen in een Hollandse huiskamer aan 
wal, daar waar het gezinsleven zich afspeelde. Gebaseerd op het voorgaande en de zeven tinnen lepels 
aan boord zou de bemanning kunnen hebben bestaan uit de schipper, zijn vrouw, twee of drie knechten 
en twee of drie kinderen. 
Gezinsbewoning aan boord is een onderwerp dat veelvuldig wordt aangesneden in de binnenvaart. 
Hierbij is het van belang een verschil te maken tussen bewoning en verblijf. Veel schepen waren uitgerust 
voor een verblijf aan boord en waren daartoe uitgerust met een kombuis, leefruimte en slaapplaatsen. 
Daarnaast had men vaak ook nog een huis aan wal had, al dan niet permanent. Een woning om te 
overwinteren kon men jaarlijks huren. De algemene opvatting is dat men in de 19e eeuw noodgedwongen 
de woning op de wal opgaf en met het gezin aan boord ging wonen om kosten te besparen.74 Een aantal 
in detail onderzochte scheepsinventarissen geven voldoende bewijs voor het voorkomen van 
gezinsbewoning op binnenschepen vanaf 1700.75 Met het onderzoek van OR49 kan deze archeologische 
datering naar achteren worden aangepast: gezinsbewoning aan boord van binnenschepen lijkt op basis 
van scheepsinventarissen al rond het midden van de 17e eeuw voor te komen. Het is denkbaar, gezien de 
omvangrijke uitzet die bij OR49 is aangetroffen, dat het niet alleen om verblijf, maar zelfs om 
permanente bewoning gaat. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat er sprake is van een 
sterk verschillende sociaaleconomische context in vergelijking tot de 19e eeuw, wat hieronder nader zal 
worden onderzocht. 
Voor schippers in de 19e eeuw uit de provincie Groningen is door Schuurman uitgezocht welke sociale 
status men had.76 Schuurman onderscheidt verschillende consumptiegroepen, gebaseerd op de waarde 
van de consumptiegoederen aan boord, bepaald aan de hand van scheepsboedelinventarissen. Hierbij 
vallen de schippers in de laagste consumptiegroep. Dit beeld is echter vertekend, omdat men door de 
beperkte omvang van de woonruimte aan boord maar weinig spullen kon aankopen. Het schip zelf 
vertegenwoordigde een aanzienlijke waarde, en men had ook vaak contanten aan boord. Deze zijn niet 
meeberekend. Zoals beschreven waren binnenschippers in de 19e eeuw uit financiële noodzaak vaak 
gedwongen om hun woning aan wal op te geven en met hun gezin aan boord te gaan wonen. In de 17e 
eeuw, in ieder geval vóór het rampjaar 1672, was de financiële situatie van de binnenvaartschippers 
waarschijnlijk een stuk beter.  
Van Holk heeft aan de hand van de “aardewerk-welstands coëfficiënt” van Carmiggelt getracht om de 
levensstandaard van de opvarenden van binnenvaartschepen te bepalen.77 Deze coëfficiënt wordt bepaald 
door de som (in MAE) van het aanwezige roodbakkende aardewerk en steengoed te delen door de som 
(in MAE) van al het andere aardewerk. Volgens deze methode vallen alle door Van Holk onderzochte 
schepen, op één na, in de klasse “arm”. Van Holk stelt dat deze methode een vertekend beeld geeft. Het 
relatief grote aandeel steengoed aan boord heeft te maken met de behoefte om voorraden te kunnen 
houden. Bovendien breekt steengoed aan wal niet snel, waardoor dit ook niet gauw in een beerput 
terechtkomt. Ook andere materiaalsoorten dan aardewerk zouden moeten worden meegenomen in een 
vergelijking.  
Carmiggelt geeft zelf al aan dat de “aardewerk-welstands coëfficiënt” waarschijnlijk niet werkt op 
scheepsinventarissen. Voor zijn onderzoek zijn alleen contexten (beerputten) uit steden onderzocht, niet 
van het platteland. En van niet alle regio’s in Nederlands zijn goede data beschikbaar. Omdat er grote 
regionale verschillen zijn in aardewerkassemblages, moet voor de betekenis van de coëfficiënt bekend zijn 

                                                      
74 Voor een overzicht van de bronnen en theorieën omtrent dit vraagstuk, zie: Van Holk 1996, 251-254. 
75 Van Holk 1996, 246. 
76 Schuurman 1989, in: Van Holk 1996, 117-118.  
77 Carmiggelt 1994, in: Van Holk 1996, 220-224.   
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waar het herkomstgebied van het schip ligt. De ontstaansgeschiedenis van een complex op een schip is 
bovendien heel anders dan die van een beerput. Spullen zijn in de loop der tijd geaccumuleerd, en kunnen 
uit verschillende havens afkomstig zijn. Maar wat depositie betreft is een scheepswrak een meer gesloten 
context dan een beerput. Dit laatste wordt beaamd door Ostkamp.78 Na Carmiggelt is er niemand meer 
geweest die een poging heeft gedaan om complexen met elkaar te vergelijken. Complexen uit dorpen, 
kloosters, kastelen, buitenplaatsen en schepen verdienen daarom meer aandacht. Als voorbeeld van een 
goed onderzoek naar status wordt het Waterlooplein in Amsterdam genoemd. Hier is vooral gekeken 
naar de materiaalkeuze voor bepaalde voorwerpen en de introductie van bepaalde nieuwe, luxe goederen. 
Een grote hoeveelheid porselein in een beerput uit de 17e eeuw geeft bijvoorbeeld een hoge status aan. 
Het voorkomen van houten kitten (bierkannen) geeft aan dat men arm was. Ook Bitter geeft aan dat men 
vooral aan de hand van de materiaalkeuze voor bepaalde voorwerpen en de introductie van bepaalde eet- 
en drinkgewoonten de status van bewoners kan vaststellen.79 Wijn drinken is in de 17e eeuw bijvoorbeeld 
nog vrij bijzonder. Bij de armen komen daardoor geen wijnglazen voor in deze periode. Het drinken van 
thee wordt populair vanaf het einde van de 17e eeuw, en koffie gaat men drinken in de loop van de 18e 
eeuw. De bijbehorende serviezen worden door de elite als eerste aangeschaft.  
Als men met het voorgaande in het achterhoofd naar de inventaris van OR49 kijkt, valt een aantal zaken 
op. Onder het aardewerk ontbreken de wat nieuwere, luxe soorten, zoals Chinees porselein. Daarentegen 
werd wel gedronken uit een bierpul uit Raeren of Westerwald; in arme huishoudens zou men eerder uit 
eenvoudigere steengoed bekers of houten pullen drinken. Het voorkomen van veel steengoed en veel tin 
in een inboedel, zegt vanaf de 16e eeuw eigenlijk niets meer over de status van een persoon.80 Het feit dat 
er op OR49 en in scheepswrakken in het algemeen, weinig tin voorkomt, is dus niet relevant.  
Enkele bijzondere voorwerpen wijzen op de welstand van dit varende bedrijf: de versierde haardplaat, het 
miniatuurkanon, de grafiethouders, twee roemers, de kuttrolf fles, het versierde koperen mesheft, de 
faience mosterdpot en het textiellood dat vermoedelijk wijst op handel in stoffen van een hoge kwaliteit. 
Samen met het bezit van een schip zijn dit aanwijzingen voor een bovengemiddelde welstand van de 
schipper. De handel in turf is in het licht van de 17e eeuwse economische bloei van groot belang geweest 
en vormde een omvangrijke sector in de binnenvaart, zoals uit de volgende paragrafen zal blijken.  
 
6.5 Lading en laadvermogen 

Turf is een bulkgoed met een laag soortelijk gewicht. In de praktijk zal altijd men altijd met een bovenlast 
of deklast hebben gevaren. OR49 is zoals hierboven beschreven bij uitstek geschikt voor een dergelijke 
bulklading en hieronder zal getracht worden een berekening te maken van de hoeveelheid turf die het 
vrachtschip heeft vervoerd. Hiervoor moeten enkele aannames worden gedaan. De eerste is dat wordt 
gerekend in volumes. Het soortelijk gewicht van turf ligt tussen de 0,27 en 0,37. 81 De maximale lading zal 
daarom worden bepaald door de mogelijkheid van het varen met een bovenlast (direct op de lading van 
het ruim) of een deklast (op de luiken van het ruim). De tweede is dat wordt gerekend met standaard 
veenmaten, zoals die door Gerding zijn gepubliceerd.82 De voornaamste maat is de eenheid dagwerk, de 
productie die een groep van 6-8 turfstekers in één dag kon behalen. De eenheid dagwerk is altijd met de 
turfgraverij verbonden geweest en heeft door de tijd heen voor verschillende aantallen en volumes 
gestaan. Het hier gehanteerde uniforme dagwerk is gebaseerd op de hoeveelheid turf die een 
Hoogeveense marktpraam (geen zeewaardig schip) in de tweede helft van de 17e eeuw gemiddeld kon 
vervoeren. Het betreft 10.000 turven met een volume van 45m3.83 Wanneer turf in het ruim van een schip 
wordt gestort ontstaan meer ruimtes tussen de turven en neemt het volume toe tot 67,5 m3. Om de totale 
hoeveelheid vervoerde turf te berekenen wordt uitgegaan van een deklast van minimaal één meter 
gestapelde of geloegde turven op de luiken. Afbeelding 71 geeft weer hoe de minimale lading turf geladen 
kan zijn. Er wordt in dit scenario van uitgegaan dat een schip dat de oversteek over de Zuiderzee maakt 

                                                      
78 Ostkamp 1998, in: Ostkamp, Bitter, Roedema & Van Wilgen , 8-11.  
79 Bitter 1995, 89-91. 
80 Carmiggelt 1994. 
81 Horch 1941, 53. Het betreft het soortelijk gewicht van Drentse turf.  
82 Gerding 1995, bijlage 1.  
83 De reden voor de keuze om te rekenen met uniforme dagwerken ligt in de bruikbaarheid om deze 
gegevens vervolgens te koppelen aan de totale turfproductie in Noord-Nederland van Gerding, die in de 
volgende paragraaf ter sprake zal komen. Gerding heeft deze berekend in uniforme dagwerken. 
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de gangboorden vrij moest houden en geen al te hoge deklast kon voeren, omdat een hoge deklast 
invloed heeft op de zeileigenschappen van een vrachtschip. Naast dit scenario is het ook mogelijk dat de 
turf tot in de gangboorden werd opgestapeld en dat met hogere deklasten werd gevaren. Een en ander is 
afhankelijk van het seizoen, de actuele weersverwachtingen en de risico-inschattingen van de schipper. 
Bovenlasten en deklasten op de rivieren en kanalen van het achterland werden veel hoger opgestapeld, 
aangezien hier de golfslag en wind minder invloed hebben. Wanneer de reis onder rustige 
omstandigheden en voor de wind of met ruime wind kon worden uitgevoerd, konden hogere deklasten 
worden vervoerd. Uit diverse iconografische bronnen en 20e eeuwse foto’s komt dit scenario naar 
voren.84 Tabel 7 geeft de oppervlakte weer van de in drie delen ingedeelde doorsnede van het schip bij 
het minimale scenario. 
 

 
Afbeelding 71. Doorsnede van OR49 ter plaatse van de zeilbalk  
ten behoeve van de berekening van het laadvolume (G. Dijkstra, GIA).  
 
 
Deel Oppervlakte (m2) 

A (Laadruim) 8,9 
B (Zeilbalk) 2,16 
C (Deklast) 1 meter 3,32 

Tabel 7. De oppervlakte van de doorsnede van  
het laadruim op basis van afbeelding 71. 
 
 
De totale inhoud van het ruim is de verticale oppervlakte A vermenigvuldigd met de lengte van het 
laadruim: 8,9 x 13,1 = 116,6 m3. Vervolgens bedraagt de ruimte voor de turf bovenin het laadruim (de 
ruimte die wordt begrensd door de zeilbalk (B) en de den) 2,16 x 10,9 = 23,5 m3. Het volume van het 
ruim van 141,1 m3 wordt vervolgens gedeeld door 67,5 m3 gestorte turf = 2,1 dagwerk. De deklast 
bevond zich alleen op de luiken en de breedte daarvan bedraagt 3,32 m (C). Dit betekent dat het volume 
bij een deklast van 1 meter hoog gelijk is aan 3,32 x 10,9 = 36,19 m3. Dit volume wordt vervolgens 
gedeeld door 45m3 geloegde turf = 0,8 dagwerk. Het totale aantal geladen dagwerken van OR49 in het 
minimum scenario bedraagt daarmee 2,9 dagwerk, wat overeen komt met een gewicht tussen de 35,2 en 
de 44,3 ton.  
 
Indien de turf zou zijn opgestapeld tot in de gangboorden en er met hogere deklasten is gevaren, zijn er 
twee beladingtoestanden die realistisch zijn: deklast van 1,5 meter en 2 meter. De grens voor de hoogte 
van de deklast wordt hier gelegd bij de maximale holte van het vaartuig.     
 

                                                      
84 Waldus in voorbereiding. 
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Om te bepalen in hoeverre dit overeen stemt met het laadvermogen wordt een berekening van het 
laadvermogen van OR49 gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:  
 
- De lengte (L) is 20 meter. 
- De breedte (B) van het onderwater gedeelte van vaartuig bedraagt over nagenoeg het hele middenschip 

5,15 m. 
- De diepgang (T) is de waarde die we willen weten bij de hierboven genoemde gewichten van de lading. 
- Het scheepsgewicht van OR49 is geschat op 44,9 Ton, op basis van de vergelijking met een bekend 

scheepsgewicht van de houten Hoogeveense praam De Vrouw Hendrikje uit 1878.85  
- Vrijboord bij maximale laaddiepte: wegens het ontbreken van berghouten en diepgangsmerken is de 

maximale diepgang gebaseerd op de aanname dat een vrachtschip dat de Zuiderzee over vaart een 
vrijboord moet hebben van minimaal 2 voet, bij OR49 gemeten vanaf het potdeksel. 

- Gewicht in Ton wordt gelijkgesteld aan m3 waterverplaatsing. Het soortelijk gewicht van zout tot brak 
water ligt hoger dan zoet water. Het gaat hier om een verschil in de orde grootte van 10-20 gram per 
m3 water. Dit verschil is verwaarloosbaar in het kader van deze berekeningen.  

- Het deplacement is berekend aan de hand van de oppervlakte van het vaartuig bij diverse dieptes. Dit 
is berekend op basis van de scheepsarcheologische documentatie en de doorsneden.  

 
In afbeelding 72 zijn deze uitgangspunten vertaald in een grafiek.  
 

 
Afbeelding 72. Berekening van de diepgang van OR49 bij verschillende varianten in de lading, uitgaande 
van een eigen gewicht van 44 Ton. Uitgegaan is van het minimumscenario van 2,9 dagwerk en een 
maximumscenario van 4 dagwerk. Bij alle scenario’s blijft het gewicht van de totale turflading ruim binnen 
het laadvermogen (G. van Hezel).  
 
 
Uit afbeelding 72 kan worden afgeleid dat OR49 bij de zwaarst mogelijke turflading een diepgang heeft 
van 118 cm en daarmee ruimschoots binnen de het maximale laadvermogen van het schip blijft. Het is 
daarom aannemelijk dat de minimale lading 2,9 en de maximale lading van 4 dagwerk is geweest.  
 
 
 
 
 

                                                      
85 http://historicvessels.com/drentse-praam-de-vrouw-hendrikje/ 
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6.6 Het bruine goud? 

Bij de sociaaleconomische analyse van de 17e eeuw worden talrijke maritieme ondernemingen genoemd 
die bij hebben gedragen aan de uitzonderlijke positie die het huidige Nederland in deze periode verkreeg. 
Terwijl de internationale handel en de omvangrijke haringvisserij zonder meer en terecht worden 
genoemd als economische zwaartepunten, is de binnenvaart op de Zuiderzee onderbelicht. Het voert te 
ver om in dit kader een gedetailleerde economische analyse te maken van de binnenvaart, maar het 
onderzoek van OR49 biedt in ieder geval één belangrijk aanknopingspunt om deze tak van de 
scheepvaart te voorzien van een aantal duidelijke getallen. De genoemde studie van Gerding waarin de 
turfproductie van Noord-Nederland is gereconstrueerd, kan gekoppeld worden aan een berekening van 
de ‘turfbehoefte’ in het midden van de 17e eeuw.86  
Hiervoor is een analyse gemaakt op basis van het aantal inwoners dat van turf over de Zuiderzee moest 
worden voorzien en hun energiebehoefte. Deze is vervolgens om te rekenen naar de energiewaarde in 
turf en daarmee naar het aantal dagwerken. Voor de periode 1625 tot 1657 gaat het om de export uit 
Noord-Nederland van 21.000 dagwerken op jaarbasis. Dit betekent dat indien er alleen met schepen zoals 
OR49 werd gevaren, een totaal 5.250 tot 7.000 afvaarten noodzakelijk was, uitgaande van een transport 
van gemiddeld 3-4 dagwerken per keer. Vermoedelijk lag dit aantal afvaarten nog veel hoger, omdat naast 
turfschepen zoals OR49 ook kleinere met turf geladen vaartuigen uit Friesland en Groningen de 
overtocht maakten.87 Omdat het laden en verhandelen van turf de nodige tijd kostte en de vraag naar 
deze brandstof niet het hele jaar door hetzelfde was, wordt uitgegaan van een vaarseizoen waarin een 
uitsluitend op de turfvaart georiënteerde schipper 20 overtochten maakte, een getal dat gebaseerd is op de 
19e-eeuwse turfschipperij.88 Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de turfvloot van de Zuiderzee voor de 
helft bestond uit kleinere vaartuigen die twee dagwerken konden vervoeren en de helft vergelijkbaar was 
met OR49, zou dat betekenen in het midden van de 17e eeuw een vloot van ongeveer 500 vaartuigen 
nodig was om aan de overzeese turfbehoefte te voldoen.89 Ter vergelijking bedroeg de omvang van de 
Nederlandse internationale vrachtvaart (kustvaart en zeeën) samen in deze tijd zo’n 1.750-2.000 
schepen.90 De vloot haringbuizen, een activiteit die met name in Enkhuizen geconcentreerd was, bestond 
uit 500-600 schepen.91 De turfschepen op de Zuiderzee maakten qua omvang dus een serieus onderdeel 
uit van de totale Nederlandse vloot.  
De daadwerkelijke economische betekenis is minder eenvoudig in te schatten en vormt naar aanleiding 
van de spectaculaire stelling van De Zeeuw in een in 1978 gepubliceerd artikel dat de Gouden Eeuw uit 
turf is geboren, onderwerp van veel discussie.92 Praktisch alle conclusies uit het artikel zijn intussen 
afgezwakt of genuanceerd, maar een aantal aspecten waarin de turfvaart een belangrijke rol heeft gespeeld 
is stevig overeind gebleven. Ten eerste was turf als voorziening van de basisbehoefte energie relatief 
goedkoop in vergelijking tot hout en steenkool. Niet alleen de ontginning van venen was relatief 
eenvoudig, met name het transport per schip via het wijdvertakte binnenvaartnetwerk was efficiënt en 
relatief goedkoop per tonkilometer. Steenkool moest worden geïmporteerd en hout was schaars en beide 
waren duur. Ten tweede heeft de vervening van Nederland een omvangrijk binnenlands transportnetwerk 
opgeleverd, met stedelijke handelscentra als knooppunten. Ten derde kan turfvervoer gezien worden als 
een belangrijke stimulerende factor voor de ontwikkeling van de scheepsbouw. Omdat turf een 
volumineus bulkgoed is en het een economisch gegeven is dat in de overeenkomsten tussen 
scheepsbouwers en opdrachtgevers naar een optimum wordt gezocht, heeft de turfvaart geleid tot 
scheepsontwerpen die de grenzen van de houten scheepsbouw hebben verkend. Een rompvorm zoals die 
van OR49 is alleen te verklaren vanuit de constatering dat het laadvolume boven de vaareigenschappen 

                                                      
86 Waldus in voorbereiding. 
87 Turfschip ZL1 kon 2 dagwerken vervoeren (Waldus in voorbereiding). 
88 Waldus in voorbereiding. 
89 De hoeveelheid turf die uit Noordwest-Overijssel via Zwartsluis en Blokzijl werd verscheept naar 
Holland is te berekenen op basis van het Ensser geld en de turfimpost. Het aandeel turf uit andere 
turfhavens dat nodig was om de turfbehoefte van Holland te dekken bedroeg rond 1650 ca 10.000 
dagwerken. Het is aannemelijk dat hiervoor turf uit Friesland en Groningen werd aangevoerd (Waldus in 
voorbereiding). 
90 Bruijn 1977, 200; De Vries en Van der Woude 1995, 470. 
91 Ongeveer de helft van deze vloot had Enkhuizen als thuishaven (Willemsen 1988, 56-57). 
92 De Zeeuw 1987, De Vries en Van der Woude 1995 en Van Zanden 2003.  
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werd gewaardeerd. Ten vierde was het transport van turf over de Zuiderzee in zekere mate georganiseerd 
en bood het de stedelijke centra een gegarandeerde levering van energie, waarop andere economische 
sectoren konden bouwen (bakkers, brouwerijen, steenbakkerijen, etc.). Ten vijfde leverde de turfvaart 
werk op voor vele verwante sectoren. Het betreft onder meer turfdraagsters, mandenmakers, 
tussenhandelaren, scheepstimmerlieden, zeilmakerijen enzovoort. Ten zesde leverde de turfvaart 
overheden een bron van inkomsten op in de vorm van tol en accijnzen, inkomsten die hard nodig waren 
voor het onderhoud van het maritieme netwerk. Als laatste punt kan de welstand van de turfschippers, de 
inkomsten van de schippers en de schippersknechten, zelf worden genoemd. Ook al zijn geen 17e-eeuwse 
boekhoudingen van turfschippers bewaard gebleven, uit de resultaten van de opgraving van OR49 kan 
worden opgemaakt dat de turfhandel rond het midden van de 17e eeuw geen slechte broodwinning was.  
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7. SYNTHESE 

7.1 Algemene interpretatie van de opgravingsresultaten 

De opgraving van wrak OR49 heeft vele diverse en belangwekkende resultaten opgeleverd. De turfvaart, 
scheepsbouw en de archeologische bewijzen voor gezinsleven aan boord zijn alle uitgebreid aan bod 
gekomen. In dit laatste hoofdstuk zullen niet alleen de onderzoeksvragen worden beantwoord, eerst zal 
een aanvullende interpretatie worden gegeven van de wraklocatie die de interpretaties van het vorige 
hoofdstuk synthetiseert.  
Bij de beschrijving van de scheepsconstructie is opgemerkt dat OR49 scheepsbouwkundig afwijkend is, 
ook al zijn er elementen te onderscheiden die passen binnen de Nederlandse scheepsbouw. Het gebruik 
van spijkerpennen en de onregelmatige samenstelling van de spanten zijn hier voorbeelden van. Het schip 
heeft kenmerken van de praamachtige schepen, maar past wegens de afwijkende boordconstructie 
(gladboordig en zonder berghout) niet binnen deze scheepsbouwtraditie. De afmetingen, zoals in tabel 6 
zijn weergegeven, wijzen op een Zuiderzeehaven in Noordwest-Overijssel als thuishaven. Turfschepen 
uit Friesland waren kleiner, omdat deze de lading uit het achterland haalden en daarbij diverse smalle 
sluizen en bruggen moesten passeren. Blokzijl en Zwartsluis waren de overslagpunten waar turf uit het 
achterland vanuit kleine turfpramen op grotere schepen werd geladen. Uit de gegevens van het Ensser 
geld blijkt dat rond het midden van de 17e eeuw Blokzijl de voornaamste haven was, totdat deze 
verzandde rond 1700.93 Blokzijl is dan ook de meest aannemelijke thuishaven voor OR49, te meer omdat 
de Staphorstersluis van Zwartsluis in deze periode slechts 17 voet breed (4,95 m) was, te smal voor 
OR49. Aan de hand van de gegeorefereerde kaart van Blaeu (afb. 73) kan opgemaakt worden dat de 
waterkerende zeesluis of sas van Blokzijl toen 7 tot 8 meter breed moet zijn geweest. Het verband met 
Blokzijl wordt versterkt door de geschiedenis van deze stad. Het vormde een in 1581 door de 
geuzenleider Diederik van Sonoy in opdracht van Willem van Oranje gesticht maritiem fort, dat diende 
als landingsbasis voor Staatse troepen die de strijd aangingen met de Spaanse vijand. Blokzijl wordt dan 
ook als een Hollandse kolonie in Overijssel aangemerkt.94 De Hollandse elementen in de 
scheepsinventaris van OR49 duiden vermoedelijk op de oorsprong van de schipper.  
 
Het verband tussen OR49 en Blokzijl kan op nog een specifieker niveau worden gebracht. Geweld en 
oorlog waren gedurende de 80 jarige oorlog tot in alle hoeken van de samenleving diep doorgedrongen. 
De aanwezigheid van de haardplaat met de Romeinse soldaat en het jaartal 1638, de afbeelding van de 
soldaat op de tegel en de aanwezigheid van het miniatuurkanon zegt mogelijk iets over de achtergrond 
van de schipper. Zoals is gesuggereerd in hoofdstuk 5 kan deze laatste vondst een gift zijn geweest voor 
een oud militair die na een aantal dienstjaren het leger heeft verlaten. Het jaar 1638 kan dan het jaar van 
de tewaterlating van OR49 en het begin van het nieuwe leven van de soldaat als turfschipper zijn geweest, 
iets dat hij wilde vastleggen door middel van een opdracht voor een haardplaat. De 
dendrochronologische datering van het scheepshout ondersteunt dit scenario. Duidelijk is dat de schipper 
van OR49 zijn schip niet alleen heeft uitgerust als turfschip. Het voorschip was de sociale ruimte van een 
varend bedrijf, dat alleen voor de familie lijkt te zijn voorbestemd. Het achterschip was naast de 
werkruimte mogelijk ook het verblijf van een of meerdere knechten.  
 

                                                      
93 Het Ensser geld was een belasting die werd geheven op scheepvaart in Noordwest-Overijssel. De 
inkomsten dienden onder meer voor het onderhoud van het vuurbaken op de kerk van Ens (Schokland). 
De administratie van de pachtsommen is vanaf 1634 tot 1834 bewaard gebleven en is daarmee een 
belangrijke bron om de intensiteit van de scheepvaart in deze regio te reconstrueren. In het kader van 
onderhavig onderzoek voert het te ver om hier een te gedetailleerde analyse van te maken. Deze zal volgen 
in Waldus in voorbereiding. Voor nu kan worden vastgesteld dat een belangrijk deel van de 
scheepvaartbewegingen die uit deze administratieve bron kan worden afgeleid gerelateerd is aan de 
turfvaart.  
94 Prins 1969. 
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Afbeelding 73. Blokzijl op de gegeorefereerde kaart van Blaeu uit 1649.  
 
 
Het is in het licht van het voorgaande goed denkbaar dat hij met de bouw van zijn schip zijn ideaal 
realiseerde om zich als welvarende Hollandse schipper met zijn familie aan boord te wijden aan de 
energiemarkt, een markt waar de vraag in deze periode constant op peil bleef en die daarmee een zekere 
bestaanszekerheid bood. De afwijkende scheepsconstructie kan wellicht gezien worden als een 
‘verhollandste’ interpretatie van de turfpramen, waarmee de meeste turf uit Overijssel werd 
getransporteerd. Uit de kaart van Blaeu van Blokzijl uit 1649 blijkt dat men buiten de gracht van deze 
vesting schepen bouwde. Wellicht heeft een Hollandse scheepsbouwer zich in Blokzijl gevestigd. Een 
herkomst van het schip uit Holland lijkt bovendien niet aannemelijk omdat de turfvaart door middel van 
het grootschippersgilde van Blokzijl een min of meer beschermde status genoot. Dit gilde was eind 15e 
eeuw opgericht om het vervoer van de turf niet aan de Hollanders te laten. Deze schippers maakten 
onderlinge afspraken over de handel en kenden hun klanten en de leveranciers uit het achterland. Het is 
onwaarschijnlijk dat een Hollandse turfhandelaar met een Hollands schip zich in deze markt een positie 
wist te verwerven. 
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Gezien de beperkte zeewaardigheid (weinig zeeg, geen berghouten, volle rompvorm) lijkt het vaartuig 
alleen bedoeld voor de turfvaart op de Zuiderzee bij gunstige weersomstandigheden. Omdat een 
turfschip lang onderweg kon zijn in verband met het wachten op goed weer (de overheersende 
windrichtingen in Nederland zijn zuidwest en noordoost) en de tijd die nodig was voor laden en lossen, 
zou deze schipper ervoor kunnen hebben gekozen zijn familieleven aan boord te organiseren. Als soldaat 
was hij genoeg van huis geweest. Het nemen van weinig risico’s past bij gezinsleven aan boord en dit 
verklaart mogelijk ook dat weinig met turf geladen vrachtschepen in het Zuiderzeegebied zijn 
aangetroffen.  
De biografie van het schip eindigt in of kort na 1664 op de Zuiderzeebodem, na minimaal 28 jaren dienst. 
Het is goed mogelijk dat OR49 bij de laatste reis 4 dagwerken aan boord had, volgens de berekeningen  
in het vorige hoofdstuk. Hoewel het vaartuig op dat moment relatief oud was, hoeft ouderdom niet de 
reden te zijn van de schipbreuk. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, waren er gedurende de 
levensduur van dit schip jaarlijks minimaal 7.000 turftransporten vanuit Noord-Nederland naar Holland 
en het is de wet van de grote getallen dat het een keer mis gaat.  
 
7.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

- Hoe zien de details van de constructie van het wrak er uit?  
 

Dit rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van de scheepsconstructie. Zoals in de vorige paragraaf is 
opgemerkt, is OR49 afwijkend. In het ontwerp is voorrang gegeven aan laadvermogen, vermoedelijk ten 
koste van de vaareigenschappen. Ook is de zeewaardigheid beperkt. Op basis van het specifieke doel waar 
dit vaartuig voor is gebouwd, de turfvaart op de Zuiderzee, is dit ontwerp te verklaren.  
 
- Hoe heeft de oorspronkelijke rompvorm van het schip er uit gezien, wat was de laadcapaciteit en welke zeileigenschappen 

had het vaartuig? 
 
OR49 heeft een plat vlak en is hoekig in de kimmen. Ter plaatse van de boegen wordt het 
onderwaterschip scherper. Het laadruim heeft nagenoeg parallelle boorden en om deze redenen is het zeer 
waarschijnlijk dat het vaartuig zwaarden heeft gehad. De laadcapaciteit is wegens het transport van turf het 
best weer te geven als laadvolume. Deze bedroeg in het ruim 141,1 m3. Daar moet dan nog een deklast bij 
worden opgeteld. 
  
- Wat was de functie van het schip? 
 
OR49 is gebouwd als turfschip, vermoedelijk in Blokzijl. Het was op het moment van zinken geladen met 
turf en er is geen aanwijzing in de vorm van een restlading dat het schip iets anders dan turf heeft 
vervoerd. De aanwezigheid van het textiel als lading aan boord lijkt te wijzen op een incidentele 
bijverdienste van de schipper.  
 
- Om welk scheepstype gaat het? 
 
Het is niet mogelijk om OR49 toe te schrijven aan een scheepstype. Qua afmetingen vertoont het 
overeenkomsten met de schepen die de Zuiderzeehavens aandeden, qua ontwerp heeft het kenmerken van 
praamachtige schepen, qua scheepsbouwkundige details is een Hollandse scheepsbouwer denkbaar. 
 
- Wat was het vaargebied? 
OR49 is gebouwd voor de turfvaart over de Zuiderzee en heeft dan ook naar alle waarschijnlijkheid vooral 
steden met grotere Zuiderzeesluizen aangedaan. Voorhavens waren toegankelijk voor vaartuigen met de 
afmetingen van OR49, maar het achterland was dat niet. 
 
- Hoe zag het ruimtegebruik aan boord er uit?  
 
Het achterschip was voor de bedrijfsuitrusting, de bedrijfsvoering (administratie), opslag en mogelijk het 
verblijf van de knechten. Het middenschip was het laadruim en het voorschip kan gezien worden als een 
varende Hollandse huiskamer, waar de schipper met zijn familie verbleef.  
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- Welke positie neemt dit wrak in binnen de ontwikkeling van scheepstypen op de voormalige Zuiderzee? 
 
Aan het einde van de 16e eeuw veranderen vrachtschepen qua rompvorm, wat mogelijk werd gemaakt 
door de introductie van zwaarden. Hierdoor was het niet meer nodig een sterk geveegd achterschip en 
scherp voorschip te bouwen om voldoende lateraal vlak te creëren. Desondanks blijven 17e eeuwse 
vrachtschepen de rudimenten van dit ontwerp behouden. De OR49 lijkt hierin een trendbreuk. Het vormt 
een ‘varende bak’ met stompe boegen, een scheepsontwerp dat in de 18e eeuw sterk zou opkomen en dat 
tot het einde van de 19e eeuw, bij de overgang naar ijzerbouw, dominant blijft.  
 
- Is door het nemen van meerdere dendromonsters een nadere bepaling mogelijk van de (verschillende) herkomst(en) van het 

gebruikte hout voor de bouw van het schip? Zegt die herkomst ook iets over de herkomst van het schip?  
 

Gedurende het onderzoek zijn te weinig dendromonsters genomen om iets over de herkomst van het 
scheepshout te kunnen zeggen  
 
- Wat is de fysieke toestand van het scheepswrak wat betreft compleetheid en de mate van conservering van het wrak, 

afgezien van wat uit het IVO naar voren is gekomen?  
 
Ook al waren de dieper gelegen delen van het wrak en inventaris nog enigszins bewaard gebleven, de 
algemene conserveringstoestand was zeer slecht, hetgeen de opgraving ruimschoots heeft gerechtvaardigd.  
 
- Is er nog meer van de inventaris bewaard gebleven? Zo ja, wat zegt de inventaris over de functie van het schip, 

ondergangsdatering, samenstelling en herkomst bemanning, ruimtegebruik aan boord en sociale stratificatie?  
 
In de inventaris komen enkele gedateerde vondsten voor: de haardplaat met het jaartal 1638 en het 
textiellood met het jaartal 1664. Vermoedelijk is het schip in of kort na 1664 vergaan. De bemanning 
bestond in ieder geval uit een schipper en één of meerdere knechten. Als het aantal tinnen lepels 
indicatief is voor het aantal bemannings- en gezinsleden, dan zijn dit er zeven geweest. Het aantal 
roodbakkende grote eetborden aan bord ligt op zes of zeven. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat dit 
aantal bemanningsleden klopt.  
Er zijn geen (persoonlijke) voorwerpen aangetroffen die specifiek zijn toe te schrijven aan een vrouwelijk 
bemanningslid, zoals een spanendoos, strijkglas, breipennen, naaldenkoker, schoenen in een 
vrouwenmodel, sieraden, etc. Wel zouden de twee parfum- of medicijnflesjes in de richting van een 
vrouw kunnen wijzen. Het heft van een mes in de vorm van een (echt)paar is mogelijk een 
huwelijksgeschenk, en wijst op de aanwezigheid van een echtpaar aan boord. De keuze van veel 
kinderspelletjes op de tegels van de haardplaats zou in de richting van kinderen aan boord kunnen wijzen.  
In combinatie met het relatief groot uitgevoerde vooronder, dat alle kenmerken heeft van een Hollandse 
huiskamer waar het gezinsleven zich afspeelde, is dit een interpretatie die verdedigbaar is. 
De hierboven beschreven algemene interpretatie wijst op een Hollandse soldaat die zich in Blokzijl heeft 
gevestigd en die regelmatig met turf op Amsterdam voer. Het is waarschijnlijk dat een deel van de 
scheepsinventaris in Amsterdam is aangekocht. Voorwerpen die uit Amsterdam kunnen komen zijn: het 
majolica bord met blauwe fond en vogel (mogelijk gemaakt te Haarlem), het slibversierde oliekannetje 
(gemaakt in Gouda), de mosterdpot (mogelijk gemaakt in Haarlem of Delft) en de tinnen kan en lepels 
(mogelijk gemaakt in Amsterdam). In het wrak waren enkele voorwerpen van Duinger steengoed 
aanwezig. Dit type steengoed werd verhandeld via de stad Groningen. Enkele borden komen mogelijk uit 
Friesland: een aantal roodbakkende borden met ijzeroxidespikkels en misschien het majolica bord met 
uitwaaierende “veren” (mogelijk uit Harlingen).  
Uit de vondsten blijkt verder dat de schipper een gemiddelde of iets bovengemiddelde status had. 
Turfschippers waren eigenhandelaar en de turfhandel was in het midden van de 17e eeuw op zijn top. De 
schipper was in ieder geval geletterd en hij hield zijn eigen administratie bij. De aanwezigheid van textiel 
wijst er mogelijk op dat hij naast turf ook andere handeltjes had. Mogelijk genoot hij als gepensioneerd 
militair een zekere status. De met de soldaat versierde haardplaat is waarschijnlijk in opdracht van de 
schipper vervaardigd. De afbeelding verwijst naar zijn verleden als militair in de Tachtigjarige Oorlog. 
Andere verwijzingen naar een militair verband zijn de kogels, een tegel met de afbeelding van een soldaat 
te paard, en het miniatuurkanon. Het kanon is mogelijk een geschenk voor het aantal dienstjaren dat de 
schipper in het leger had gediend. 
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laadvolume (G. Dijkstra, GIA). 
Afbeelding 72. Berekening van de diepgang van OR49 bij verschillende varianten in de lading, uitgaande 

van een eigen gewicht van 44 Ton. Uitgegaan is van het minimumscenario van 2,9 dagwerk 
en een maximumscenario van 4 dagwerk. Bij alle scenario’s blijft het gewicht van de totale 
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BIJLAGE 1 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Achtersteven: over het algemeen een rechte balk die op de achterkant van de kiel staat, eventueel hangt er 
een stevenroer aan. 

Balkweger: zwaar uitgevoerde weger met aan de bovenzijde sponningen waarin de dekbalken rustten. 

Bakboord: de linkerzijde van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt. 

Bestek (bouwbestek): schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en scheepsbouwer waarin de 
uitvoering van het te maken schip in detail wordt beschreven. Bevat tevens de betaaltermijnen en de 
verantwoordelijke voor de te leveren materialen.  

Boeg: overgang van de zijde van een schip naar de steven.  

Boegband: onderdeel van de inhouten van een schip dat de verbinding vormt tussen de boeg en de steven. 
Leggers die tegen de boeg oplopen worden ook vaak boegbanden genoemd.  

Boord: huidplank van een houten schip, in ruimere zin de gehele zijde van een schip. 

Bout: zwaar verbindingsonderdeel van gesmeed ijzer 

Bouworde: geografisch begrensd gebied waar schepen op dezelfde wijze (bouwvolgorde, techniek) worden 
gebouwd.  

Bouwvolgorde: conceptueel uitgangspunt bij het opbouwen van de romp. De twee belangrijkste 
bouwvolgorden zijn huid-eerst (shell-first) of spantenstelsel eerst (skeleton-first). 

Bovenlast: het deel van de lading dat direct is geplaatst op de lading in het ruim en zodoende boven de 
boordrand / potdeksel uitsteekt. 

Breeuwen: waterdicht maken van naden tussen planken. 

Buikdenning: houten vloer die op de bovenkant van de leggers ligt om een glad oppervlak te verkrijgen voor 
het stuwen van vracht en deze vrij te houden van lekwater dat zich tussen de leggers kan bevinden. 

Dek: vloer (dak) dat de holte van een schip van boven afsluit. 

Dekbalk: dwarsbalk ter ondersteuning van het dek. 

Deklast: het deel van de lading dat op de luiken van het ruim is geplaatst (zie ook bovenlast). 

Den: Opstaande rand van het laadruim. 

Deutel: vierkante houten plug die in het uiteinde van een houten pen wordt geslagen om deze beter vast te 
zetten. 

(Huid)gang: een reeks van in elkaars verlengde liggende (huid)planken die deel uitmaken van de huid van 
het schip. 

Dutch Flush: variatie binnen de huid-eerst bouwvolgorde, waarbij het eindresultaat een gladboordige romp 
is. 

Gaarde: lijn verbonden aan het uiteinde van de ra om deze te bedienen. Een dwarsgetuigd schip had altijd 
twee gaarden.  

Geveegd (rompvorm): scherp toelopende rompvorm van het onderwaterschip richting de achtersteven.  

Gladboordig (ook karveel): constructie van de scheepshuid, waarbij de langskanten van de planken tegen 
elkaar aansluiten. 

Heve: scheepsconstructie waarbij het vlak van een vaartuig aan de uiteinden breed en geleidelijk omhoog 
uitloopt en samenkomt met het boord. 

Hevebalk: De laatste legger op het vlak bij een heve. 

Holte: de kleinste verticale afstand tussen het vlak en het dek, bovenste waterdichte punt van de romp of de 
bovenkant van het berghout, afhankelijk van het type schip.  
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Hoofdspanten: scheepsbouwkundige term waarmee over het algemeen de spanten worden aangeduid die 
aan het begin van het bouwproces worden opgericht om de rompvorm te definiëren. 

Huid: de uit planken bestaande buitenbekleding van een schip. Een doorlopende aan elkaar met lassen 
verbonden rij planken die onderdeel is van de huid wordt een huidgang genoemd.  

Inhouten: verzamelterm voor de houten scheepsonderdelen die het geraamte van het schip vormen en 
zorgen voor het dwarsverband van het schip en het verband tussen de planken onderling. 

Kattespoor: inwendige verdubbeling van de spanten, ter versteviging van het geraamte van een schip. Bij de 
koggebouw is deze verdubbeling alleen ter plaatse van het mastspoor in het zaathout aanwezig. De 
constructie bestaat uit balken die dit verbreed uitgevoerde deel van het zaathout van beide zijden 
ondersteunen. Bij (pre) moderne, grotere zeegaande schepen zijn kattesporen zwaarder uitgevoerd en lopen 
over de volledige scheepslengte over het zaathout en de buikdenning heen.  

Kielbalk: zware langsscheepse balk die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis uitmaakt 
voor het opbouwen van de stevens en het vlak. Op doorsnede hoger dan breed. 

Kielplank: zware langsscheepse plank die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis 
uitmaakt voor het opbouwen van de stevens en het vlak. Op doorsnede breder dan hoog.  

Keernagel: op de samenkomst van naden aangebrachte afdichting die moet voorkomen dat water naar 
binnen lekt. 

Kim: overgang tussen vlak en zijde. 

Kimweger: relatief zwaar uitgevoerde weger in de kim. 

Klamp: (1) kleine houten balken die tijdens de huid-eerst bouwvolgorde worden gebruikt om de planken 
tijdelijk onderling te verbinden, (2) voor het beleggen van touwen: houten kikker, belegklamp, halve klamp 
(3) algemene aanduiding voor balk die op de romp wordt bevestigd voor diverse doelen (ook wel klos 
genoemd): bijvoorbeeld een zwaardklamp dient ervoor dat er geen touw achter het zwaard vastloopt.   

Klinknagel: gesmeed ijzeren verbindingsonderdeel voor het onderling bevestigen van huidplanken, 
bestaande uit een spijker met een brede ronde platte kop en een vierkant of rond plaatje. Eerst werd de 
spijker door het overlappende deel tussen twee overnaadse huidplanken geslagen, waarna het plaatje over de 
uitstekende punt werd geplaatst waarna vervolgens de punt stuik (plat) werd geslagen zodat het geheel 
onderling vast kwam te zitten. Is een van de kenmerken van de Noord-Europese scheepsbouwtraditie.  

Klos: zie klamp 

Knikspant: spant dat is opgebouwd uit rechte stukken die elkaar onder een hoek raken. Het is een term die 
wordt gebruikt bij het classificeren van binnenvaartuigen. Het onderscheid tussen knikspant en rondspant is 
niet altijd even scherp te maken. 

Korvijnagel: ijzeren bout die in de nagelbank past en diende om touwen van de tuigage te beleggen. 
Doordat de korvijnagel los in de nagelbank zit, schiet het touw snel los zodra deze eruit wordt getrokken.  

Kromhout: natuurlijk gegroeid geknikt (eiken)hout, vaak een stam met zijtak, geschikt voor het maken van 
spanten. 

Land: de overlapping tussen twee overnaadse gangen. 

Las: verbinding tussen twee houten verbanddelen die in de lengterichting aan elkaar worden bevestigd 
zonder dat de dikte of breedte ervan worden gewijzigd. Bij (laat) middeleeuwse vaartuigen wijzigt de dikte 
soms wel. Er zijn diverse soorten lassen. De meest algemene zijn de schuine (haak)las, de liplas en de rechte 
las of stuiklas. Voor gedetailleerde uitleg: zie Vos 2015 (De bouw van een Oost-Indiëvaarder, visie op de 
bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw).  

Legger: recht stuk hout, gebruikt voor het verband tussen de delen van het vlak en de kiel. 

Liplas: las waarbij de beide aan elkaar te verbinden delen van een opstaande rand (=lip) zijn voorzien. 

Loefbijter: tegen het onderste deel van de voorzijde van de voorsteven geplaatste balk om een schip meer 
lateraal vlak te geven. 
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Masthiel: de onderkant van de mast. Bij een strijkende mast het deel van de mast onder het scharnierpunt, 
waaraan het contragewicht bevestigd. 

Mastkast: kastvormige constructie in het voorschip waarbinnen de masthiel beweegt tijdens het strijken van 
de mast. 

Mastkoker: kokervormige constructie waarin de mast is geplaatst. Bij een strijkende mast bestaat de koker 
uit twee mastwangen waarin het scharnierpunt is aangebracht.  

Mastspoor: verdikking en/of verbreding van het zaathout, waarin de mast steunt. 

Mastvoet: in het mastspoor of in een legger uitgespaarde ruimte voor de hiel (de onderkant) van de mast 

Moet: indruksel van bijvoorbeeld een spant op een huidgang. 

Moslat: Onderdeel van gesinteld mosbreeuwsel. Vaak van eikenhout vervaardigde lat waarmee het mos in 
een (overnaadse) naad tussen twee huidplanken op zijn plaats wordt gehouden. De moslat wordt bevestigd 
met sintels.  

Nagel: gesmeed ijzeren verbindingsonderdeel. 

Onderwaterschip: het gedeelte van een schip dat zich tijdens het varen onder de waterlijn bevindt. 

Oplanger: inhout dat in het verlengde ligt van een legger of wrang (meestal tegen de zijde van een schip). 

Overloop: houten balk (houten schepen) of een ijzeren stang waaraan een schootblok door middel van een 
ring is verbonden.  

Overnaads: onderlinge verbinding tussen twee planken waarbij de randen met elkaar overlappen. 

Platbodem: het geheel aan schepen dat is opgebouwd vanaf een grotendeels plat vlak en een relatief scherpe 
kimhoek.  

Potdeksel: horizontale plank of balk in de romp die de boordrand definieert. Is vaak bovenop de oplangers 
bevestigd. 

Prik: houten wiggetje waarmee een moslat op zijn plek wordt gehouden. Ze zijn vaak in rijen geplaatst.  

Puttingijzer: In het boord bevestigde ijzeren bout waaraan een door middel van een jufferblok een van de 
zijstagen van een mast wordt bevestigd. 

Randgaarde: balk die aan de binnenzijde tegen de bovenkant van de bovenste boordgang is bevestigd. 

Razeil: dwarsgetuigd zeil, vierkant of rechthoekig van vorm. 

Roer: draaibaar vertikaal vlak, waarmee men een vaartuig kan sturen. 

Roerhak: verbreed uitgevoerde onderzijde van het roer. 

Romp: de gehele scheepsconstructie met uitzondering van roer, zwaarden, masten, tuigage en andere losse 
delen. 

Rondhout: algemene term voor alle houten scheepsonderdelen die voor de zeilvoering zijn gebruikt: de 
mast, de boegspriet, de ra. 

Rondspant: spant dat ronding vertoont in de kim en vaak ook aan de bovenzijde. Het is een term die wordt 
gebruikt bij het classificeren van binnenvaartuigen. Het onderscheid tussen knikspant en rondspant is niet 
altijd even scherp te maken. 

Schaarbalk: langsscheepse balk op dekniveau, vaak voorzien van sponningen voor dekplanken. 

Scheepsbouwtraditie: manier van schepen bouwen die over een langere periode in een bepaald gebied, 
wordt gebruikt en die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Scheergang: bovenste huidgang. 

Scheg: tussen de kiel en de achtersteven geplaatste balk. 

Scherp: vorm van de scheepsromp, waarbij het onderwaterschip naar de stevens spits toeloopt (in 
tegenstelling tot een volle en ronde rompvorm).  
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'Shell-first' (=huid eerst): bouwvolgorde van schepen waarbij alvorens de spanten op te richten eerst de 
buitenhuid wordt gebouwd. 

Sintel: sigarenband-vormig metalen plaatje dat dient om moslat op de breeuwnaad vast te zetten. 

Skeleton first: bouwvolgorde van schepen waarbij eerst het spantenstelsel wordt opgericht, waarna de 
huidplanken ertegenaan worden bevestigd.  

Slaper: voortzetting van de kimweger in de ronding van het voor- of achterschip. Een slaper is vaak een 
zwaar uitgevoerde balk of plank die op de inhouten, meestal de zijden van de boegbanden, werd geplaatst 
om de boegen extra te versterken. 

Slingerschot: schot in ruim ten behoeve van het maken van compartimenten. Deze compartimenten 
dienden ertoe te voorkomen dat losgestorte lading of lading in zakken ging schuiven waardoor het schip 
instabiel wordt.  

Sprietzeil: Langsgetuigde zeilvoering die zijn oorsprong heeft in de Oudheid van het Middellandse 
zeegebied en die in laatmiddeleeuws Europa opnieuw is uitgevonden. Het meest kenmerkende is het 
diagonaal vanaf de onderkant van de mast richting de uiterste bovenhoek van het zeil lopend rondhout: de 
spriet. 

Spanten: zie inhouten. 

Spinthout: buitenste nog levende gedeelte van een boom onder de bast, waardoor saptransport plaats vindt. 
Aangezien dit deel van de boom vaak wordt verwijderd bij verwerking van hout, moet om de veldatum van 
een boom te bepalen, het missende aantal spinthoutringen worden geschat. 

Sponning: gleuf of groeve voor de verbinding van een plank aan een balk. 

Stapel: het geheel aan planken en balken waarop de kiel van een te bouwen schip wordt gelegd. 

Stevenhaak: constructie element binnen de koggebouw waarbij een haakvormige balk die de verbinding 
vormt tussen de kiel en de buitensteven. 

Stevenroer: blad om een schip mee te besturen, dat aan de achtersteven is bevestigd. 

Stuurboord: de rechterkant van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt. 

Tilling: het enigszins oplopen van een vlak. 

Veer: beslag op het roer waar de roerpennen aan vast zitten. 

Voordewinder: knievormig verbindingsstuk tussen de zeilbalk en de balkweger. Deze diende om de 
constructie ter plaatse te versterken.  

Vlak: het min of meer vlakke gedeelte van de romp van een schip. 

Voorsteven: balk, recht of gekromd die voor op de kiel staat. 

Vulklos: zie klos 

Wang: (1) zijkant van de mastkoker, (2) houten onderdeel van een blok. 

Wantrust: constructie aan de binnen of buitenzijde van het boord waaraan de puttingijzers voor de zijstagen 
zijn bevestigd.  

Wankant: deel van een boom dat zich vlak onder de schors bevindt; jongst gevormde ring van een boom. 

Weger: plank of balk die aan de binnenkant van het schip tegen de spanten is bevestigd. 

Wegeringplank: plank van de wegering of buikdenning. 

Windas: houten voorloper van de lier bestaande uit een ronde houten cilinder die in twee wangen is 
bevestigd en waaromheen touw kan worden gewonden door de cilinder met spaken te draaien. Deze spaken 
passen in rechthoekige uitsparingen in de windas.  

Wrang: V-vormige legger in het scherpe gedeelte van een schip. 
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Zaathout: zware balk over de inhouten boven de kiel van een schip; versterking van het langsscheepse 
verband. 

Zandstrook: eerste gang naast de kiel(plank). Een torderende zandstrook is een onderdeel van de 
scheepshuid van vaartuigen met een glad vlak en overnaadse boorden, het vormt de overgang tussen vlak 
en boord ter hoogte van de stevens.  

Zeilbalk: dwarsscheepse balk op dekniveau aan de het einde van het ruim die de mast of mastkoker 
ondersteunt 

Zijde: opstaande gedeelte van de huid van een schip. 

Zitter: knievormig spantonderdeel in de kim van een vaartuig.  

Zwaard (=scheepszwaard): Aan de buitenzijde van het boord, kort achter de mast bevestigd op en neer 
beweegbaar houten vlak dat dient om bij een zeilschip het verlijeren (zijwaartse drift) tegen te gaan. Het is 
druppelvormig (binnenschepen) of langwerpig afgerond (zeegaande schepen en vissersschepen).  

Zwaardklamp: zie klamp 

 

Voor meer definities van scheepstermen: 

https://www.vocsite.nl/woordenlijst/ 

http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/ 

 

Afkortingen: 

ADC: Archeologisch Diensten Centrum www.archeologie.nl 

Archis: ARCHeologisch Informatie Systeem: het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheerde 
databestand van archeologische vondsten, waarnemingen en terreinen. https://archis.cultureelerfgoed.nl/ 

AMZ: Archeologische Monumenten Zorg 

KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000 

NISA: Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (1995-2007)  

RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl 

RIJP: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1962-1989) 

VOC:  Verenigde Oostindische Compagnie, handelsonderneming ten tijde van de Republiek, octrooi in 
1602, opgeheven in 1800.  

WIC: West-Indische Compagnie (1621-1792) 

  



 105 
 

OVERIGE BIJLAGEN 

 
Digitaal te downloaden via: http://project.archeologie.nl/4220127 
 
Bijlage 2 OR49_Vlaktekening 
Bijlage 3 OR49_alle doorsneden 
Bijlage 4 vondstenlijst OR49 
Bijlage 5 Overzichtskaart vondstlocaties 
Bijlage 6 vergelijking scheepsinventarissen versie 13 okt 2020 
Bijlage 7 Dendrochronologisch onderzoek 
Bijlage 8 Determinatietabel zoologie en leder 

 

 


