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1 Tegenwoordig bekend als Zakynthos, 
Griekenland.

In 2019 is twee weken lang een Inventariserend 
Veldonderzoek waterbodems (IVO-onderwater 
Waarderend) uitgevoerd op een historisch, 
houten scheepswrak gelegen in het IJsselmeer 
voor de kust van Stavoren in de gemeente 
Súdwest-Fryslân, provincie Friesland.
In het onderzoeksgebied zijn geen ruimtelijke 
ontwikkelingen gepland die aanleiding zijn 
geweest tot het uitvoeren van het veldonder-
zoek. Natuurlijke processen en verstoringen 
door menselijk handelen vormen wel een 
bedreiging voor de vindplaats. Het doel van het 
IVO-onderwater Waarderend is inzicht krijgen in 
de inhoudelijke kwaliteit (aard, omvang, 
datering) en fysieke kwaliteit (gaafheid, conser-
vering) van de archeologische waarden van de 
vindplaats. Voor het IVO is in het Programma 
van Eisen onderscheid gemaakt tussen vragen 
over de wraklocatie, de scheepsconstructie en 
eventuele mobiele vondsten en tevens is een 
relatie gelegd met de relevante onderzoeks-
kaders uit de NOaA 2.0.
Daarnaast is dit project ook als veldwerkschool 
ingericht. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed organiseert jaarlijks een veldwerkschool 
onderwater, zodat studenten ervaring op 
kunnen doen. De locatie van de vindplaats is 
vanwege de geringe diepte en het gebrek aan 
stroming zeer geschikt voor studenten 
(maritieme) archeologie om praktijkervaring op 
te doen in Nederland. 
De studenten en onderzoekers van de 
Rijksdienst hebben een schat aan informatie 
weten te verzamelen. Uit de vele scheepsbouw-
kundige details is het mogelijk geweest het 
scheepstype af te leiden: een Nederlands 

gebouwd galjootschip van 85 voet. Het dendro-
chronologisch onderzoek en de typologische 
datering van de gevonden objecten tonen aan 
dat het schip lang in de vaart moet zijn geweest. 
Het onderzoek naar het ensemble van gevonden 
voorwerpen heeft naar archeologische 
begrippen een vrij nauwkeurige datering 
opgeleverd: van 1751 tot 1765.
Hoewel het schip zwaar beschadigd is en slechts 
deels bewaard, wijst het onderzoek uit dat in het 
wrak vondstconcentraties zijn van objecten met 
eenzelfde functionele indeling. Zo kan bijvoor-
beeld de ruimte voor de konstabelskamer en de 
kombuis worden afgeleid. 
Op basis van de scheepsconstructie en de 
datering van de gevonden voorwerpen zijn in de 
archieven potentiële kandidaten gevonden voor 
het scheepswrak Stavoren 18. Uit verder 
onderzoek van de desbetreffende schepen komt 
het schip met de naam Juffrouw Diderica naar 
voren. Dit galjootschip met Deense bemanning 
is in 1756 gezonken tussen Stavoren en 
Enkhuizen op een handelsreis van Venetië en 
Zanten1 naar Amsterdam. 
Op fysieke en belevingswaarde scoort de 
vindplaats laag, omdat slechts weinig van het 
wrak bewaard is gebleven en het vanwege het 
slechte zicht geen populaire duiklocatie is. 
Daarentegen is de inhoudelijke waarde van het 
wrak hoog, omdat vindplaatsen als Stavoren 18 
nu net die informatie kunnen doorgeven die niet 
uit historische en iconografische bronnen 
gehaald kunnen worden. Het wrak vertegen-
woordigt een bepaalde mate van archeologisch 
belang en wordt daardoor behoudenswaardig 
geacht.
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2 Nowadays Zakynthos, Greece.

For two weeks in 2019, the Dutch Heritage 
Agency conducted an underwater investigation 
(IVO-onderwater Waarderend) into a historic, 
wooden shipwreck located in the IJsselmeer 
(the Netherlands) off the coast of Stavoren 
(province of South-West Frisia).
In the research area, no spatial groundwork is 
planned that could disturb the archaeological 
site. However, natural degradation processes 
and disturbances caused by human interaction 
cause a certain threat to the site. The purpose of 
the archaeological assessment was to obtain 
more information about the quality of the 
content (properties, size and dating) and 
physical quality (integrality and conservation) of 
the archaeological value of the site. In the 
requirements programme of the study, both 
research questions about the location and ship 
construction as well as possible mobile finds are 
recorded. In addition, a connection is made with 
the relevant research frameworks of the NOaA 
2.0 (the Dutch national research programme for 
archaeology).
Within the research it was also possible for 
students of (maritime) archaeology to 
participate. The Dutch Cultural Heritage Agency 
organizes an annual field school for student, so 
they can gain practical experience. Due to the 
shallow depths and the lack of current, the 
research location is very suitable to get hands-
on experience in underwater research in the 
Netherlands.

The students and researchers have gained a lot 
of information. From the many ship construction 
details it has been possible to deduce the ship 
type: an 85-foot Galiote ship built in the 
Netherlands. The dendrochronological analyses 
and typological dating of the finds show that the 
ship had been sailing for a long time. The 
research of the ensemble of finds gave a very 
accurate dating: 1751-1765.
Although the ship was heavily damaged and 
only parts have been preserved, the research 
states that concentrations of finds are present 
within the shipwreck that match with the 
functional layout of the ship. For example, the 
location of the gunroom and galley could be 
reconstructed.
Together, the ship type and the accurate dating 
of the finds made it possible to find potential 
ships in the archives. Archival research shows 
the name of the ship to be ‘Juffrouw Diderica’. 
This Galiote ship, with Danish crew, sank in 1756 
between Stavoren and Enkhuizen on a trade trip 
from Venice and Zanten2 to Amsterdam.
The physical and amenity value of the site is low 
because only parts of the ship are well 
maintained, and because of its poor visibility it is 
not a popular dive site. In addition, the content 
value scored high, because archaeological site 
such as Stavoren 18 can present information that 
cannot be derived from historical and 
iconographic sources. The shipwreck represents 
an important archaeological source of 
information and is therefore worthy of 
preservation. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een 
Inventariserend Veldonderzoek waterbodems 
(IVO-onderwater Waarderend) gericht op een 
historisch, houten scheepswrak gelegen in het 
IJsselmeer in de gemeente Súdwest-Fryslân, 
provincie Friesland. De vindplaats is ontdekt 
door leden van de stichting Archeos Fryslân  
(vrijwilligers in de maritieme archeologie) en ligt 
ca. 1,5 km ten zuidwesten van Stavoren (afb. 1.1).
In de Erfgoedbalans 2017 heeft de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geconsta-
teerd dat het vraagstuk van natuurlijke erosie 
onderwater om aandacht vraagt. Waardevol 
erfgoed gaat verloren doordat het ‘verstoorder-
betaalt-principe’ niet toepasbaar is. Het kabinet 
investeert daarom in monitoring, waardering en 

bescherming van vindplaatsen. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed verzamelt, samen 
met diverse andere (rijks)partners, al lange tijd 
informatie over vindplaatsen. Hoewel daardoor 
veel locaties in beeld zijn, is onvoldoende 
bekend wat de archeologische waarde is van een 
groot deel daarvan en in welke mate ze bedreigd 
worden door (natuurlijke) erosie. Een van deze 
vindplaatsen betreft Stavoren 18.
Een andere reden voor het onderzoek is dat 
vanuit het programma Maritiem Erfgoed 
Nederland de Rijksdienst investeert in het 
opbouwen van capaciteit binnen de maritieme 
archeologie door (onder andere) jaarlijks 
maritieme veldwerkmogelijkheden aan te 
bieden voor studenten. De locatie van de 
vindplaats is vanwege de geringe diepte en het 
gebrek aan stroming zeer geschikt voor 
studenten (maritieme) archeologie om praktijk-
ervaring op te doen in Nederland. 

Afb. 1.1 Topografische kaart, schaal 1:75.000 met de ligging van het onderzoeksgebied.
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3 Schuingedrukte woorden staan in de 
verklarende woordenlijst achter in deze 
publicatie. Voor deze woordenlijst is 
gebruikgemaakt van Van Beylen 1985.

4 Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer 2018.

5 Coenen & Opdebeeck 2019.

In 2000 is de wraklocatie door vrijwilligers van 
de stichting Archeos Fryslân voor het eerst 
opgenomen door middel van sonaronderzoek. 
Tussen 2000 en 2019 zijn door vrijwilligers 
meerdere duikonderzoeken uitgevoerd, waarbij 
delen van de scheepsconstructie, inventaris, 
tuigage en lading zijn gevonden. Het gebied van 
het wrak waar de vondsten zijn verzameld, is 
ongeveer 25 m lang en 15 m breed. 
Uitgaande van de lijst van complextypen in het 
Archeologisch Basisregister (ABR) gaat het om 
het volgende complextype: vaartuig, houten huid 
en houten spanten.3 Het feit dat de vondsten aan 
de oppervlakte zijn gedaan, toont aan dat de 
vindplaats niet (meer) door jongere sedimenten 
wordt afgedekt. Daardoor ontstaat het risico van 
verstoring van de vindplaats door natuurlijke en 
fysische degradatie, maar ook door menselijk 
handelen.
Op basis van de scheepsconstructie in 
combinatie met de grote variatie aan vondsten 
kan de vindplaats worden gedateerd in de 
zeventiende of achttiende eeuw (nieuwe tijd 
midden), uitgaande van de resultaten van het 
onderzoek naar vindplaatsen met vergelijkbare 
vondsten.
Het onderzoek is uitgevoerd van 19 tot en met 
30 augustus 2019 door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in samenwerking met 
studenten archeologie van de Saxion 
Hogeschool en jonge professionals in de 
maritieme archeologie. Het veldwerk is 

uitgevoerd volgens de eisen van de op dat 
moment vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA, versie 4.1).4 Het onderzoek is 
gericht op het toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting (zie hoofdstuk 2) en 
het beantwoorden van de in het Programma van 
Eisen geformuleerde vragen (zie hoofdstuk 3).5

1.2 Motivering

In het onderzoeksgebied zijn geen ruimtelijke 
ontwikkelingen gepland die voor de Rijksdienst 
aanleiding zijn geweest tot het uitvoeren van het 
veldonderzoek. Er is geen sprake van een 
plangebied en evenmin van bedreiging van 
archeologische waarden door commerciële 
graaf- en grondroerende werkzaamheden. 
Natuurlijke en fysische degradatie en versto-
ringen van de vindplaats door menselijk 
handelen vormen echter wel een bedreiging.
Met uitzondering van de onderzoeken 
uitgevoerd door de vrijwilligers is deze 
vindplaats in de cyclus van de archeologische 
monumentenzorg niet eerder onderzocht. Als 
gevolg hiervan is weinig bekend over de archeo-
logische waarde van de vindplaats. De 
Rijksdienst heeft besloten tot het uitvoeren van 
een waarderend onderzoek om tot een uiteinde-
lijke afweging te komen van wat het cultuurhis-
torische belang van deze vindplaats is.
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6 Binnen het programma Maritiem 
Erfgoed Nederland van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed fungeert 
Barbara Speleers als opdrachtgever voor 
archeologische projecten uitgevoerd 
binnen de KNA-protocollen waarvoor 
de Rijksdienst gecertificeerd is.

7 Binnen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed wordt de inhoudelijke bevoegd-
gezagrol vervuld door de autorisator, 
een senior KNA-archeoloog die buiten 
het onderzoek staat.

1.3 Administratieve gegevens

Provincie Friesland

Gemeente Súdwest-Fryslân (code 1900)

Plaats Stavoren

Toponiem Stavoren 18

Kaartblad 15B

Kadastrale gegevens N.v.t., waterbodem

Centrumcoördinaten 152272/y542346

Projectcode MAR_STA_19

Onderzoekmeldingsnummer 4728670100

Zaaknummer 3034132100

ARCHIS2-waarnemingsnummer 48092

Onderzoeksmethode(n) en KNA-protocol(len) IVO-onderwater Waarderend
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)

Het onderzoek is uitgevoerd onder KNA-versie 4.1

Rijksmonumentnummer N.v.t.

Monumentnummer (AMK) N.v.t.

CMA-/AMK-status N.v.t.

Complextype(n) Vaartuig, houten huid en houten spanten (SV.H)

Periode Midden nieuwe tijd (NTM)

Cultuur N.v.t.

Huidig grondgebruik Visserij, scheepvaart, recreatief vaargebied

Waterkundige gegevens Brak/zoet water, geen stroming, diepte 4 m -NAP

Eigenaar Gemeente Súdwest Fryslân

Grondgebruiker N.v.t.

Beheerder Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contactpersoon6 B. Speleers

Bevoegde overheid N.v.t.

Archeologisch deskundige namens bevoegde 
overheid7

J.W. de Kort

Opdrachtnemer/uitvoerder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectleider L.A. Muis

Uitvoeringsperiode veldwerk 19-30 augustus 2019

Beheer en plaats projectdocumentatie Noordelijk Archeologisch Depot
Nieuweweg 76
9364 PE Nuis
Tel: 0594-644000
nad.nuis@provinciegroningen.nl

Auteurs N. Brinck, T. Coenen, S. van Dalen, J. van Doesburg, K. van Egmond, 
Henk van Haaster, M. van Haasteren, H. Huisman, F. Laarman, L.A. 
Muis, J. Opdebeeck, B. van Os, E. Rensink en M. Tensen

Datum goedkeuring rapport 04 april 2022

Datum verschijning rapport september 2022
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1.4 Archivering en documentatie

De documentatie en vondsten zijn tijdelijk 
opgeslagen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort en zullen na afronding 
van de rapportage worden overgedragen aan 
het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in 
Nuis. De digitale documentatie is tevens te 
vinden op DANS EASY.

1.5 Woord van dank

In de eerste plaats willen wij de leden van 
duikteam Miramar en Archeos Fryslân bedanken 
voor hun jarenlange betrokkenheid en bijdrage 
aan het onderzoek naar de Stavoren 18; zonder 
het onderzoek van de vrijwilligers was deze 
vindplaats nooit bekend geworden. Voor het 
verlenen van toestemming voor het onderzoek 
gaat onze dank uit naar Y. Boonstra (gemeente 
Súdwest-Fryslân).
Voor de prettige samenwerking tijdens het 
veldwerk willen we graag het duikteam 
bedanken, bestaande uit de archeologen 
L.A. Muis, H. Vink, T. Coenen, J. Opdebeeck (allen 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en 
Th. van Damme (UBI 3D), de technische duikers/
duikploegleiders L. Vroom (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed), A. Walta (Walta Diving) en 
F. Koppen, de studenten K. Pollé, N. Schoute en 
N. van Os en de bemanningsleden van de Gerdia, 
M. Bakker en A. Bakker. Voor het fijne verblijf en 
goede eten bedanken we de bemanning van de 
Verwondering, M. van Hasselt en H. Schwarz.
Aan het veldwerk en het specialistisch onderzoek 
hebben onderzoekers werkzaam bij verschil-
lende instituten hun bijdrage verleend. 
De volgende personen willen wij bedanken: 
J. van Doesburg, K. van Egmond, B. van Os, 

E. Rensink, F. Laarman, H. Huisman, M. van 
Haasteren, M. Tensen, M. Kosian (allen Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed), N. Brinck 
(onderzoek kanon), S. van Daalen (van Daalen 
Dendrochronologie), H. van Haaster (BIAX 
Consult), prof. K. Hardy (University of 
Barcelona), L. Kubiak-Martens (BIAX Consult), 
C. Vermeeren (BIAX Consult), G. van Reenen 
(Universiteit van Amsterdam), M. Galka 
(University of Łódź, Poland), A. Hoving, 
J. Langelaar (ArcheoCare), M. Haars en M. Kriek 
(BCL-archaeological support), J. Harrison  
(onderzoeker Scottish National Archives), 
T.L. Nilsen (onderzoeker Norwegian and 
Danish National Archives) en S. van den Brenk 
(Periplus Archeomare).

1.6 Leeswijzer

In dit rapport wordt verslag gedaan van de 
resultaten van het veldwerk en specialistisch 
onderzoek naar het scheepswrak Stavoren 18. 
Voor een inzicht in het bredere landschappelijke 
en archeologische kader worden in hoofdstuk 2 
de resultaten van het uitgevoerde bureauonder-
zoek, het archeologische vooronderzoek en de 
gespecificeerde archeologische verwachting 
samengevat. In hoofdstuk 3 worden de doel-
stelling en onderzoeksvragen beschreven en in 
hoofdstuk 4 de onderzoeksmethoden van het 
veldwerk. Hoofdstuk 5 besteedt uitgebreid 
aandacht aan de onderzoeksresultaten met 
inbegrip van het specialistisch onderzoek. In 
hoofdstuk 6 volgt de reconstructie en inter-
pretatie van de vindplaats. Hoofdstuk 7 bevat 
het archiefonderzoek. Het rapport wordt 
afgesloten met de waardestelling in 
hoofdstuk 8, het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen in hoofdstuk 9 en de conclusies en 
aan bevelingen in hoofdstuk 10.
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2 Vooronderzoek

2.1 Bureauonderzoek 
L.A. Muis en J. Opdebeeck

Om de landschappelijke, archeologische en 
historische situatie te beschrijven, is gebruik-
gemaakt van verschillende bronnen. 
Voor de landschappelijke context en een deel 
van de historische context is gebruikgemaakt 
van de Archeologische kaart IJsselmeergebied. 
Hierin is de beschikbare landschappelijke en 
archeologische kennis van de bodem van het 
IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren 
gebundeld.8 Om meer te kunnen zeggen over de 
geologische ondergrond op de locatie van de 
vindplaats zijn de gegevens uit de database van 
DINO én de BRO geraadpleegd. Deze databank, 
bekend onder de naam DINO, is één centrale 
plek waar geowetenschappelijke gegevens over 
de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland 
worden verzameld en beheerd.9

Voor de archeologische context zijn zowel de 
archeologische kaart Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra (FAMKE) geraadpleegd 
als de nationale archeologische database Archis. 
In beide databases is informatie te vinden over de 
bekende archeologische waarden in en rondom 
de vindplaats. Tevens zijn eerdere onderzoeken 
omschreven naar aanleiding van onderzoeksrap-
portages van zowel commerciële partijen als vrij-
willigers. Naast de Archeologische kaart 
IJsselmeergebied is voor de historische context 
ook de website van de gemeente Stavoren 
geraadpleegd, evenals de WatersportAlmanak10, 
om zo meer lokale informatie te vinden over 
Stavoren en het Vrouwenzand, de locatie waar 
het wrak is aangetroffen.
Voor de gespecificeerde archeologische 
verwachting is gebruikgemaakt van alle boven-
staande bronnen.

2.1.1 Landschappelijke context

Tekst afkomstig uit Archeologische kaart 
IJsselmeergebied, Rijksdienst 2021.11

Periode 1: Jagers en verzamelaars in een droog 
landschap (9000-7000/6500 v.Chr.)
Het Holoceen begint ongeveer 11.700 jaar 
geleden. Door het koude klimaat aan het eind 

van het Pleistoceen ligt veel zeewater 
opgeslagen in de ijskappen waardoor de 
zeespiegel enkele tientallen meters lager lag dan 
tegenwoordig. De Noordzee ligt nog grotendeels 
droog en het Almere of de Zuiderzee bestaat nog 
niet. Het landschap is in die tijd wezenlijk anders 
dan dat van nu. Tijdens het Holoceen is een 
pakket sediment afgezet met een dikte tussen 
de 4 en 20 m. 
Het noordelijke deel van het IJsselmeer wordt in 
de voorlaatste ijstijd bedekt met een lemige laag 
met veel stenen die door en onder het landijs is 
gevormd. Het keileem, maar ook de rest van het 
gebied wordt in de laatste ijstijd weer bedekt 
met een laag dekzand. Doordat het keileemge-
bied een stuk hoger ligt, worden dekzandvlakten 
afgewisseld met dekzandruggen en -koppen. De 
open steppevegetatie maakte plaats voor een 
gemengd loofbos, ook wel het Atlantische woud 
genoemd. Op plaatsen waar het keileem minder 
diep ligt, zal door de andere waterhuishouding 
wellicht een iets ander type bos hebben gestaan, 
gedomineerd door vochtminnende vegetatie. In 
laagtes met een slechte ontwatering zal op 
sommige plaatsen mogelijk lokaal sprake zijn 
geweest van open water en moerasvorming.

Periode 2: Jagers en verzamelaars en vroege 
boeren in een vernattend landschap 
(7000/6500-3400 v.Chr.)
Gedurende deze periode veranderde, onder 
invloed van de stijgende zeespiegel en daaraan 
gerelateerde grondwaterspiegel, het huidige 
IJsselmeergebied van een droog voedselarm 
dekzandlandschap met bos en heide – alleen het 
Oer-Vechtdal en zijn zijdalen stonden aan het 
begin van de periode onder mariene invloed – 
in een nat voedselrijk getijdenlandschap. Die zee 
heeft vrij toegang tot het gebied omdat tussen 
IJmuiden en Den Helder nog geen sprake is van 
een kustbarrière in de vorm van duinen of 
strandwallen. Er ligt een diep pleistoceen bekken 
met open water, het Bekken van Bergen. 
De invloed van de zee en daarmee het getij is 
logischerwijs het vroegst merkbaar in de laagste 
delen van het estuarium; dat wil zeggen het 
westelijke deel en de rivierdalen. Maar de 
zeespiegelstijging heeft indirect ook effect op de 
iets hoger gelegen zandgronden. Doordat het 
bekken opvult met sediment, verslechtert de 
afwatering van de beken in het achterland 
waardoor de grondwaterspiegel hoger komt te 
liggen. In dit natte gebied, een smalle zone waar 
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geen of weinig sprake is van directe mariene 
invloed, kan daardoor een rietmoeras tot 
ontwikkeling komen waardoor een laag (basis)
veen ontstaat. Het basisveen wordt op zijn beurt 
weer bedekt met voornamelijk marien sediment. 
Aan het einde van de periode heeft het hele 
gebied een metamorfose ondergaan. Grote 
delen liggen inmiddels onder directe mariene 
invloed en zijn afgedekt met kleiige afzettingen, 
en de hoger gelegen delen, zoals het keileempla-
teau in het noorden en de dekzanden aan de 
(zuid)oostzijde, is bedekt met een veenmoeras.

Periode 3: Boeren op droge refugia in een nat 
landschap (3400-800 v.Chr.)
Rond ca. 3850 v.Chr. bereikte de invloed van de 
zee en het binnendringende water zijn meest 
oostelijke punt. De zee blijft zand en slib naar 
het kustgebied aanvoeren, in grotere hoeveel-
heden dan nodig is om de zeespiegelstijging te 
compenseren. Hierdoor worden de gevormde 
strandwallen niet meer overstroomd en kunnen 
ze zich in zeewaartse richting uitbouwen. Het 
getijdenbekken slibt dicht en de kust raakt lang-
zamerhand gesloten, met uitzondering van een 
paar locaties: het West-Friese zeegat bij Bergen 
en de monding van het Oer-IJ tussen IJmuiden 
en Castricum. Het achterliggende pleistocene 
bekken is inmiddels voor een groot deel gevuld 
met (marien) sediment. Door de rustige en zoete 
omstandigheden, en dankzij de doorgaande 
zeespiegelstijging, begint op grote schaal veen 
tot ontwikkeling te komen.
Meertjes beginnen te verlanden en na verloop 
van tijd raakt het hele gebied bedekt met veen: er 
is sprake van één groot veenmoeras. Doordat de 
hoogteverschillen tussen het noordelijke keileem-
gebied en het zuidelijke deel van het 
IJsselmeergebied inmiddels zijn genivelleerd, 
bestaat omstreeks 2000 v.Chr. het hele 
IJsselmeergebied uit veenmoeras. Hierbinnen 
liggen enkele zoetwatermeren die gedurende de 
periode steeds groter worden, omdat de 
afwatering richting het westen, via het Oer-IJ en 
het West-Friese zeegat, verslechtert. Na verloop 
van tijd kan ook oligotroof hoogveen tot ontwik-
keling komen. Deze hoogveenkussens worden 
doorsneden door veenrivieren waarlangs meer 
eutrofe venen liggen. Naast de afwatering zijn 
deze veenrivieren tevens de enige ontsluiting van 
het gebied. Ter hoogte van het Oer-Vechtdal – 
waar nog altijd de Vecht stroomt – ligt zodoende 
mogelijk een oost-west-corridor tussen West-

Friesland en de bewoonde hoge pleistocene 
gronden in het oosten.

Periode 4: Veenontginning en vroeg-maritieme 
ontwikkelingen (800 v.Chr.-1250 n.Chr.)
Aan het begin van deze periode is in de wijde 
omtrek van het IJsselmeergebied sprake van een 
veenmoeras, met daarin enkele grote en 
meerdere kleine meren. In het noorden liggen 
vermoedelijk een of meerdere meren die via het 
Vlie afwateren naar de Waddenzee en in het 
zuiden ligt het Flevomeer of Almere dat afwatert 
via het Oer-IJ. Daartussen ligt, ter hoogte van de 
lijn Enkhuizen-Kampen, lange tijd nog een 
‘landbrug’ van veen, het Almere Hoog genoemd. 
Als gevolg van natuurlijke omstandigheden 
(windafslag, verslechterende afvoer via het 
Oer-IJ) ontstaat omstreeks 400 v.Chr. een 
opening in de landbrug, zodat het Almere een 
afwatering krijgt naar het noorden. Het Oer-IJ-
estuarium slibt in de eeuwen daarna langzaam 
dicht, om omstreeks 200 v.Chr. voorgoed te 
sluiten. In de periode daarna is de situatie lange 
tijd redelijk stabiel. In het noordelijke deel van 
het gebied is via het Vlie sprake van getijde-
invloed en mogelijk ook al wat verzilting. In het 
zuiden, in het Flevomeer, is daar amper sprake 
van door de smalle opening in het Almere Hoog. 
De (in)directe invloed van de mens op het 
landschap wordt vanaf de achtste eeuw n.Chr. 
duidelijk merkbaar. Tussen de achtste en de 
tiende eeuw worden de veengebieden in en rond 
het gebied in ontginning, genomen waardoor 
bodemdaling op gang komt en de invloed van de 
zee kan toenemen. De veengebieden krijgen na 
ontginning te maken met kusterosie en over-
stromingen. Deze problemen worden alleen 
maar groter doordat het Almere Hoog steeds 
verder erodeert en de zee (zout water, getijde-
slag en overstromingen) zich ook in het 
zuidelijke deel van het gebied kan doen gelden. 
Vanaf de tiende eeuw probeert men de 
problemen het hoofd te bieden door bedij-
kingen, maar dit helpt maar ten dele. 

Periode 5: Het maritieme landschap (vanaf 
1250 n.Chr.)
De Zuiderzee zoals we die kennen van histori-
sche kaarten heeft in de middeleeuwen groten-
deels zijn vorm gekregen. De venen die in en 
rond het gebied liggen zijn in de middeleeuwen 
ontgonnen en/of opgeruimd door de steeds 
verder uitbreidende binnenzee. Tot in de 
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zestiende eeuw is nog sprake van grootschalig 
landverlies rondom de Zuiderzee, maar sinds die 
tijd heeft de mens steeds meer vat gekregen op 
de zee. Nog met enige regelmaat vinden dijk-
doorbraken plaats, maar grootschalig landverlies 
komt niet meer voor. De Zuiderzee heeft zijn 
grootste omvang bereikt. 
De Zuiderzee zelf is echter geen gelijkvormige 
eenheid: door de verschillende kapen 
(Enkhuizen, Stavoren en de IJsselmonding), 
eilanden (Wieringen, Schokland en Urk), dieptes 
en ondieptes (Breezand, Enkhuizerzand en 
Muiderzand) en verschillen in zoutgehalte is het 
een afwisselend zeelandschap. Het maritieme 
landschap –de routes, bakens, havens en het 
gebruik –vormde zich naar deze kenmerken.
In de negentiende eeuw zijn verschillende 
plannen gelanceerd om de Zuiderzee en ook de 
Waddenzee in te polderen. In reactie op de 
watersnood van 1916 gaf het parlement in 1918 
goedkeuring aan het inpolderingsplan van 
ingenieur Cornelis Lely uit 1891. Het plan van 
Lely is grotendeels uitgevoerd. Na inpoldering 
van een kleine proefpolder bij Andijk in 1927 zijn 
achtereenvolgens de Wieringermeer (1930), de 
Noordoostpolder (1942), de Oostelijke 
Flevopolder (1957) en de Zuidelijke Flevopolder 
(1968) drooggelegd. De geplande Markerwaard 
is er door afnemende behoefte aan landbouw-
grond en druk van milieubewegingen nooit 
gekomen. Om de ecologische waarde van het 
Markermeer te verhogen zijn recent wel de 
Markerwadden aangelegd.

2.1.2 Geologische context (DINO-
gegevens)

De dichtstbijzijnde boring bevindt zich op 53 m 
van de vindplaats.12 De beschrijving van deze 
boring uit 1957 geeft echter geen differentiatie 
in de stratigrafie. Vermoedelijk is het dikke 
dekzandpakket in het geologisch model eigenlijk 
keizand en ligt de vindplaats bovenop glaciale 
en/of periglaciaal verplaatste afzettingen.13

2.1.3 Archeologische context

Cultuurhistorische waardenkaart – FAMKE
De provincie Fryslân zet met haar archeologie-

beleid in op een betere bescherming van het 
archeologisch bodemarchief door zo goed 
mogelijk inzicht te geven in de verwachte 
ligging, verspreiding en aard van het bodem-
archief. Dit gebeurt op de Fries Archeologische 
Monumentenkaart Extra (FAMKE), die zoveel 
mogelijk in samenwerking met het rijk en de 
gemeenten is opgesteld.14

De FAMKE bestaat uit twee advieskaarten, één 
voor de periode steentijd-bronstijd (300.000-
800 v.Chr.) en één voor de periode ijzertijd-
middeleeuwen (800 v.Chr.-1500 n.Chr.). Voor 
deze indeling in twee perioden is gekozen omdat 
de adviezen voor mogelijke vindplaatsen uit de 
steentijd vaak verschillen van die voor mogelijk 
jongere vindplaatsen. De adviezen variëren van 
‘streven naar behoud’ tot ‘geen nader onderzoek 
nodig’. Als archeologisch onderzoek nodig is, 
wordt aangegeven wat de minimale richtlijnen 
voor dit onderzoek zijn. Aan de legenda-eenheid 
‘water’ is op beide kaarten geen advies voor 
onderzoek verbonden.

Bekende archeologische waarden
Op de Archeologische Monumentenkaart (2014)15 
staat één archeologisch monument in de 
omgeving van de onderzoekslocatie geregis-
treerd op het land. Het betreft de oude 
stadskern van Stavoren (monumentnr. 14973): 
terrein van hoge archeologische waarden. Ook in 
de FAMKE staat dit terrein aangegeven als 
‘streven naar behoud’.
In Archis zijn veertien vondstmeldingen in de 
omgeving van Stavoren opgenomen, waarvan 
negen meldingen op land (zie paragraaf 2.2.1). 
Alle genoemde landwaarnemingen houden 
verband met onderzoek naar de historische 
stadskern van Stavoren. Van de vijf meldingen 
op de waterbodem betreft één melding (waar-
nemingsnr. 48092) het scheepswrak Stavoren 18. 
De overige vier meldingen betreffen de 
vindplaats van het scheepswrak Stavoren 17 
(waarnemingsnr. 48091), de vondst van sarco-
faagresten van het voormalige St. Odulfus-
klooster (waarnemingsnr. 47870), een rug van 
zwerfkeien en enkele kloostermoppen, mogelijk 
ook behorende bij het voormalige St. Odulfus-
klooster (waarnemingsnr. 405074) en meer ten 
noorden (ca. 5,3 km ten noorden van het onder-
zoeksgebied) nog een houten scheepswrak 
(waarnemingsnr. 46540). Verderop in het 
IJsselmeer bevinden zich nog twee vondstmel-
dingen van scheepswrakken. De eerste melding 
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bevindt zich ca. 3,5 km vanaf het onderzoeks-
gebied en betreft meerdere fragmenten van een 
houten vaartuig (waarnemingsnr. 46531). De 
tweede melding bevindt zich op ca. 10 km van 
het onderzoeksgebied en betreft ook meerdere 
fragmenten van een houten vaartuig (waar-
nemingsnr. 46542).
De bovenvermelde vondsten tonen aan dat 
rekening moet worden gehouden met het 
voorkomen van maritieme vondsten op de 
waterbodem van de prehistorie tot de nieuwe 
tijd, waarbij niet alleen gedacht moet worden 
aan scheepswrakken maar ook aan verdronken 
resten van, in dit geval, het voormalige 
St. Odulfusklooster.

2.1.4 Historische context

Bewoning en scheepvaart IJsselmeergebied
In de periode rond 400 v.Chr. woonde men 
alleen nog op de hoger gelegen kwelders van 
West-Friesland en op enkele keileemhoogten 
zoals Schokland en Wieringen. Grote delen van 
het veengebied zijn onbewoond, maar worden 
waarschijnlijk wel extensief benut voor bijvoor-
beeld jacht en visserij. In de ijzertijd begint de 
mens veengebieden te ontwateren voor 
landbouw en bewoning. In de middeleeuwen 
worden de veenmoerassen in en rond het 
IJsselmeergebied grootschalig ontgonnen om te 
gebruiken als landbouwgrond. Mede door deze 
ontginningen groeien de binnenmeren aan 
elkaar en krijgt de zee via het Vlie steeds meer 
invloed in het gebied. Grote delen van het 
veengebied verdwijnen in de golven, zoals het 
gebied rond Schokland in de huidige 
Noordoostpolder. Hoewel mensen in de loop der 
tijd hun landerijen steeds beter beschermen 
door het aanleggen van dijken en het bouwen 
van molens, verdwijnen langs de randen van de 
Zuiderzee tot in de zeventiende eeuw nog 
dorpen in de golven.
Via de open verbinding met de Waddenzee 
wordt de Zuiderzee steeds zouter en tegelijk 
ontstaat een grootschalig maritiem netwerk. 
Al in de vroege middeleeuwen ligt het zwaarte-
punt van de handel aan de oostzijde van de 
Zuiderzee. Vanaf de achtste eeuw is de 
verbinding vanaf de Waddenzee via het Vlie en 
langs de Friese kust naar het zuiden (Dorestad) 
– met aftakkingen naar Medemblik en Wieringen 

– uitgegroeid tot een belangrijke handelsroute, 
die in de negende eeuw in handen komt van de 
Noormannen. Daarvan is zeker dat ze op 
Wieringen zijn geweest. Van verschillende 
andere plaatsen zoals Medemblik en Stavoren is 
ook bekend dat ze al in de vroege middeleeuwen 
belangrijke handelsnederzettingen waren. 
Rond 1250 n.Chr. heeft de Zuiderzee zijn grootste 
omvang bereikt. Vanaf de dertiende eeuw groeit 
het belang van de Zuiderzee en de aanliggende 
steden in het internationale handelsnetwerk. De 
handel richt zich voornamelijk op het 
Oostzeegebied door middel van koggen. De 
Ommelandvaarders, schippers die in de middel-
eeuwen de gevaarlijke tocht om Jutland naar de 
Oostzeelanden maken, verenigen zich in de 
veertiende eeuw in de Hanze. Vanaf de vijftiende 
eeuw verschuift het zwaartepunt van de handel 
naar de Hollandse steden aan de westzijde. 
Hollandse koopmannen omzeilen de handels-
monopolies van de Hanze en domineren vanaf 
het eind van de vijftiende eeuw de graan- en 
houthandel uit het Oostzeegebied. In de zeven-
tiende eeuw komt de intercontinentale handel 
op gang, met de oprichting van de VOC (1602) en 
de WIC (1621). De grote schepen van de compag-
nieën worden vooral geladen en gelost op de 
rede van Texel; de diepgang van de schepen is te 
groot voor de ondiepe Zuiderzee. Als gevolg 
daarvan varen veel kleinere schepen tussen 
Texel en de Hollandse steden. 
Een ander belangrijk onderdeel van de 
maritieme geschiedenis in het gebied is de 
visserij. Tot de zestiende eeuw is de Zuiderzee 
overwegend zoet en tot die tijd wordt (voor 
lokaal gebruik) vooral op zoetwatervissen en 
anadrome vissen gevist, zoals zalm, steur, snoek, 
spiering, aal en brasem.16 Een uitzondering is het 
noordelijke gedeelte, waar vanuit Enkhuizen in 
de zestiende eeuw al op haring gevist kan 
worden. In de loop van de zeventiende eeuw 
verzilt de binnenzee steeds verder, waardoor de 
visserij op haring en ansjovis belangrijker wordt. 
Vanaf die tijd wordt de commerciële visserij 
steeds belangrijker, met een piek qua actieve 
schepen in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Omstreeks 1900 zijn nog steeds meer dan 
duizend vissersschepen actief. De verschillende 
vismethoden op de Zuiderzee zijn onder te 
verdelen in het vissen met een gaand want (een 
sleepnet achter een schip, vooral gebruikt door 
de vissers van de west- en zuidzijde) en het 
vissen met een staand want (een vast net, vooral 
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gebruikt door vissers aan de oostzijde). 
Probleem hierbij is dat beide methoden niet 
tegelijkertijd in hetzelfde water kunnen plaats-
vinden en dat gaf regelmatig aanleiding tot 
conflicten, zoals de visserijoorlog.17 Door de 
aanleg van de Afsluitdijk wordt de Zuiderzee 
afgesloten van de Waddenzee, waardoor de 
visserij op het IJsselmeer marginaliseert. Bij het 
afnemen van de visserij op de Zuiderzee en later 
het IJsselmeer zijn veel vissersschepen overbodig 
geworden. Deze schepen zijn op land afgebroken 
of afgezonken op de bodem van de zee.18

Voor de gehele Zuiderzee staat de maritieme 
geschiedenis buiten kijf. In de loop van de tijd 
krijgt het gebied het karakter van een verkeers-
plein met veelvuldige vaarbewegingen van 
handel en visserij.19 Op basis van de wrakkenre-
gisters van Rijkswaterstaat uit de periode 
1850-1920 is uitgerekend dat in deze periode 
ongeveer 1,3 schip per jaar vergaat.20 Tijdens de 
hoogtijdagen van de Zuiderzee, met belangrijke 
havenplaatsen als Hoorn, Monnickendam en 
Edam, zullen dit er vermoedelijk veel meer 
geweest zijn. Daarom kunnen we ervan uitgaan 
dat in het Markermeer nog veel (restanten van) 
scheepswrakken liggen.

Ontwikkeling van de stad Stavoren
Stavoren is ontstaan op een knooppunt van 
water- en landwegen. De gunstige ligging langs 
water zorgt ervoor dat de nederzetting groeit en 
in de elfde eeuw is Stavoren al een belangrijke 
handelsstad. De grootschippers en kooplieden 
handelen met steden langs de Rijn en met 
plaatsen in Vlaanderen, Engeland en gebieden 
rond de Oostzee. Ze vervoeren onder andere 
wijn, bier, natuursteen, hout, zuivelproducten, 
vis en Fries laken. In 1285 wordt Stavoren lid van 
de Hanze. De stad geniet bij de passage van de 
Sont een oud voorrecht en krijgt voorrang bij de 
Sonttol. Voor dit speciale privilege moet ieder 
jaar de eerste Staverse schipper die in 
Denemarken aankomt een rol Leids laken aan de 
tolbeambten geven. Dit gebeurde nog tot 1800.21

Aan het einde van de middeleeuwen is de grote 
bloei van Stavoren voorbij en raakt de stad in 

verval. De belangrijkste oorzaak zijn over-
stromingen in de twaalfde en dertiende eeuw, 
waardoor veel land tussen Harlingen en Texel en 
voor Stavoren in zee verdwijnt. Met de komst 
van de Nederlandse Gouden Eeuw in de zeven-
tiende eeuw, begint voor Stavoren een tweede 
bloeiperiode. De stad is te klein en moest 
uitgelegd worden. Uit historische bronnen is 
bekend dat er in Stavoren zeventig grootschip-
pers woonden.22 Deze schippers varen vooral 
naar de Oostzeelanden, maar ook naar Frankrijk 
en verder naar het zuiden. Daarnaast komen 
veel matrozen voor de vaart op Indië uit 
Stavoren en doet de stad mee aan de walvis-
vaart. Verder varen uit Stavoren iedere dag veer-
schepen op Enkhuizen en Amsterdam. De 
scheepvaart brengt veel nijverheid met zich mee. 
Veel nieuwe schepen, zoals galjoten, koffen of 
smakken, worden in Stavoren gebouwd.23 De 
stad heeft naast vier scheepswerven ook zeil-
makerijen, touwslagerijen, een blok- en masten-
maker en zoutziederijen. 
Eind achttiende en in de negentiende eeuw gaat 
de stad opnieuw achteruit. Een groot probleem 
is de haven. Deze verzandt en moet regelmatig 
worden uitgediept. Daarnaast ligt tijdens de 
vierde Engelse oorlog, tussen 1780 en 1784, de 
scheepvaart vier jaar stil. De Franse tijd is de 
genadeslag voor de stad en verandert Stavoren 
van een handelsstad met wallen en poorten in 
een vissersdorpje.

Het Vrouwenzand
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat de 
vindplaats van de Stavoren 18 gelegen is bij het 
Vrouwenzand, een natuurlijke zandplaat ten 
zuiden van Stavoren.24 Deze ondiepte is op de 
kaart van Jaillot uit 1693 al aangegeven (afb. 2.1). 
Ook op de kaart van Van Keulen uit 1771 is deze 
ondiepte aangegeven en staat de naam ‘Vrouwe 
Sand’ op de kaart weergegeven (afb. 2.2). Nog 
steeds vormt het Vrouwenzand bij Stavoren een 
risico voor veel schepen. Hoewel de ondiepte is 
aangegeven met een hele serie rode/witte 
paaltjes, worden jaarlijks veel schepen wegge-
sleept omdat ze stranden in het ondiepe water.
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Afb. 2.1 Uitsnede van de kaart van Jaillot uit 1693 met daarop de vindplaats aangegeven.
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Afb. 2.2 Uitsnede van de kaart van Van Keulen uit 1771 met daarop de vindplaats aangegeven.
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25 Archis (opgevraagd 16-06-2021).
26 Archis-waarnemingsnr. 48092.
27 Zie bijlage 10 voor de verslagen van de 

vooronderzoeken van vrijwilligers.
28 Zie bijlage 10 voor de verslagen van de 

vooronderzoeken van vrijwilligers.

2.2 Archeologisch vooronderzoek 
L.A. Muis

Voorafgaand het IVO-onderwater Waarderend 
hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden 
door zowel vrijwilligers als archeologische 
bedrijven. Deze onderzoeken worden hierna kort 
beschreven.

2.2.1 Archeologische onderzoeken

De volgende professionele archeologische 
onderzoeken (tabel 2.1) hebben in de buurt van 
het onderzoeksgebied plaatsgevonden:25

Alle bovenstaande onderzoeken hebben te 
maken met onderzoeken naar scheepswrakken 
of met de vernieuwing van de sluis bij Stavoren 
en zijn daarom relevant om meer te weten te 
komen over de maritieme geschiedenis en het 
maritieme cultuurlandschap van het onder-
zoeksgebied.

2.2.2 Onderzoek door vrijwilligers

De Stavoren 18 is in 1999 gevonden en gemeld 
door duikteam Miramar bij de toenmalige 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek 
(ROB), nu Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.26 In april 2000 is door Stichting Natte 
Archeologie Projecten (SNAP) voor het 

onderzoek naar het klooster van St. Odulfus in 
het IJsselmeer bij Stavoren een gebied van 1200 
x 2500 m met behulp van een sidescansonar in 
beeld gebracht. Het onderzoek leverde achttien 
posities op die voor een nader onderzoek naar 
mogelijke restanten van het klooster in 
aanmerking komen. Op positie 18 is duidelijk 
een scheepswrak te zien en voor het verdere 
onderzoek heeft het object de naam van de 
betreffende positie meegekregen.27

Op 2 juli 2000 is door duikteam Stichting 
Archeos Fryslân een eerste verkennend 
onderzoek op het wrak uitgevoerd. Hierbij is een 
aantal losliggende objecten van het wrak en uit 
de directe omgeving ervan geborgen. Uit het 
wrak komen enkele stukken tegels, flesbodems 
en bruin/rood aardewerk. Buiten het wrak is een 
katrol met drie pokhouten schijven geborgen.
Op 30 september 2000 is een houtmonster uit 
het wrak gehaald voor een dendrochronologi-
sche datering. Dit monster bevatte onvoldoende 
jaarringen. Op 24 augustus 2003 is een tweede 
houtmonster van een eiken plank, waarschijnlijk 
van de wegering of de huid, voor dendrochrono-
logisch onderzoek geborgen. Dit monster bleek 
voldoende jaarringen te bevatten voor een 
datering en bleek uit een boom te komen die na 
1672 +/- 6 n.Chr. gekapt was (zie bijlage 10).
In de periode 2000-2007 zijn tien duikverken-
ningen op het wrak gedaan, waarbij meerdere 
losliggende artefacten zijn geborgen, zoals 
stukken keramiek, wandtegels, aardewerken 
pijpen, een pijpenkop en pijpensteel in een 
concretie, en de onderkanten van twee glazen 
flessen. Direct naast het wrak zijn twee halve 
koperen bollen geborgen (diameter ca. 30 cm). 
Waarschijnlijk gaat het hier om halfproducten, 
gietelingen, die elders tot andere producten 
verwerkt zouden worden. Aan de zuidzijde, 
buiten het wrak, is een rol lood aangetroffen 
(niet geborgen), met een lengte van ca. 1,50 m 
en een diameter van 16 cm. In 2007 werd een 
losliggende tinnen lepel geborgen met in de bak 
van de lepel een stempel met het jaartal 1751.
In de jaren 2008-2010 zijn negen duiken op het 
wrak gemaakt. Bij die duiken zijn aanvullende 
gegevens van onderdelen van het wrak 
verzameld en enkele losliggende voorwerpen 
geborgen, waaronder een tweede tinnen lepel.
Begin mei 2012 werd besloten het wrak op te 
meten en uit te werken in het programma 
Web-it. Met deze gegevens is het wrak getekend 
(afb. 2.3).28

Tabel 2.1 Archeologische onderzoeken rondom het onderzoeksgebied.

Zaak
identificatie

Soort  
onderzoek

Locatie Afstand Uitvoering Uitvoerder

2364011100 Inventariserend 
veldonderzoek 
(onderwater 
waarderend)

Stavoren, 
IJsselmeer

2,33 km 2012 Rijksdienst voor 
het Cultureel 
Erfgoed

2072988100 Inventariserend 
Veldonderzoek 
(booronderzoek)

Stavoren, 
Súdwest-Fryslân

1,69 km 2005 Arcadis

2409964100 Opgraving Stavoren, 
Súdwest-Fryslân

1,62 km 2013 Raap

2342060100 Inventariserend 
veldonderzoek 
(opwater)

IJsselmeer 2,33 km 2011 Periplus 
Archeomare
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29 Brenk, Opdebeeck & Muis 2019.
30 Zie bijlage 10 voor de verslagen van de 

vooronderzoeken van vrijwilligers.

De onderzoekslocatie is door Archeo-team 
Miramar Friesland in 2003 ook met behulp van 
een ‘sub-bottom profiler’ opgenomen. Los van 
een verhoging ten opzichte van de omringende 
waterbodem heeft dit geen extra informatie 
opgeleverd.

2.2.3 Geofysische onderzoeken

In september 2010 is door Rijkswaterstaat van 
de onderzoekslocatie een multibeamopname 
gemaakt. In 2017 is door DEEP in opdracht van 
de Rijksdienst nogmaals een multibeamopname 
gemaakt in het kader van het project 
‘Monitoring Historische Vindplaatsen’.29 Tussen 
deze twee opnamen is geen verandering van de 
vindplaats waar te nemen.

2.3 Gespecificeerde archeologische 
verwachting 
L.A. Muis

2.3.1 Algemeen

Het IJsselmeergebied kent een continue bewo-
ningsgeschiedenis en in de ruime omgeving van 
de vindplaats zijn archeologische resten van de 
prehistorie tot het heden gevonden. Wat betreft 

de scheepvaart is het gebied al vanaf de late 
middeleeuwen een drukbevaren omgeving. 
Gezien het maritieme landschap en andere 
gekende historische scheepswrakken in de 
omgeving van de vindplaats is het archeologisch 
potentieel van het gebied voor scheepsarcheo-
logische vondsten hoog.
De cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Fryslân, de Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra (FAMKE), heeft aan de 
legenda-eenheid ‘water’ geen advies voor 
onderzoek verbonden.

2.3.2 Datering

De vindplaats bestaat uit het vlak van een 
scheepswrak dat vermoedelijk uit de late zeven-
tiende of de achttiende eeuw komt. Deze 
datering is gebaseerd op enkele artefacten (zoals 
een tinnen lepel uit 1751) en een terminus post 
quem-datering van een houtmonster (na 1672 
+/- 6 n.Chr.).30

2.3.3 Complextype

Uit de sonaropnamen zijn duidelijk de contouren 
van een middelgroot (waarschijnlijk) houten 
scheepswrak te zien. Uit het duikonderzoek van 
vrijwilligers blijkt dat het om een houten 

Afb. 2.3 Overzichtstekening wrak met meetpunten geprojecteerd op multibeamopname (bron: Stichting Archeos 

Fryslân).
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31 Zie bijlage 10.

scheepswrak gaat, waarvan het vlak met 
mogelijke lading en inventaris op (en deels in) de 
bodem ligt. Over de scheepsconstructie is nog 
nauwelijks informatie bekend. De vindplaats 
wordt beschouwd als wrak met een houten 
scheepshuid en houten spanten: complextype 
‘SV.H’ (vaartuig, houten huid, houten spanten).

2.3.4 Omvang

De wrakresten bevinden zich binnen een zone 
van ongeveer 25 x 15 m.

2.3.5 Diepteligging

De geologische context bestaat uit het Laagpakket 
van Gieten met daarop de pleistocene dekzanden 
(Formatie van Boxtel) waarop een veenpakket is 
ontwikkeld (Formatie van Nieuwkoop) die is 
afgesloten door jonge zeeklei (1500 tot afsluiting 
zeedijk). De exacte diepte van het niveau waarop 
de vondsten zich bevinden is niet bekend. 
Het wrak ligt op een waterdiepte van ca. 4 m. Uit 
de meldingen31 en geofysische opnamen valt op 
te maken dat er een vlak van een schip op de 
bodem ligt. Hieruit volgt dat er naar verwachting 
weinig onderdelen van de scheepsconstructie 
(mogelijk de kiel, of delen van stevens) dieper in 
de bodem aanwezig zijn. Een diepe archeolo-
gische vondstenlaag of grote hoeveelheden 
lading worden niet verwacht.

2.3.6 Gaafheid en conservering

Volgens de duikende vrijwilligers is het 
resterende hout van de scheepsconstructie in 
goede staat. Een groot deel van het wrak ligt ook 
nog in structureel verband, waaruit af te leiden is 
dat de nog aanwezige constructieonderdelen 
redelijk tot goed geconserveerd zijn.

2.3.7 Locatie

De vindplaats is gelegen in het IJsselmeer in de 
gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Friesland, 

en ligt ca. 1,5 km ten zuidwesten van Stavoren 
(afb. 1.1).

2.3.8 Uiterlijke kenmerken

Omdat de vindplaats zich op de waterbodem 
bevindt, kan over de uiterlijke kenmerken geen 
verwachting worden opgesteld.

2.3.9 Mogelijke verstoringen

Bekend is dat de vindplaats onder invloed staat 
van natuurlijke erosie, hoewel dit door het 
ontbreken van paalworm minder groot is. Wel 
vormen uitstekende houten delen een goede 
hechtingsbodem voor de driehoeksmossel.
Bij een zuidwestenwind kunnen zich over de 
gehele lengte van het IJsselmeer golven vormen. 
Door de geringe diepgang van de waterbodem 
kunnen zowel de sliblaag als losliggende delen 
van het wrak door golfslag opgewoeld worden. 
Daarnaast kan ook ijsgang impact hebben op de 
vindplaats.
Vanwege de locatie (dicht onder de kust) is ook 
de kans op verstoringen door menselijk 
handelen (sportduikers) aanwezig.

2.3.10 Indien sprake is van een 
scheepswrak:

Functie (vrachtschip, visserschip e.d.)
Aan de hand van de bekende gegevens en de 
vondst van halffabricaten is het aannemelijk dat 
het schip als handelsschip gediend heeft. Ook de 
locatie en voorlopige datering van de vindplaats 
duidt vermoedelijk op een schip dat deel 
uitmaakte van het handelssysteem dat destijds 
op de Zuiderzee van toepassing was.

Type (kogge, aakachtig e.d.).
Over het type schip kan aan de hand van de 
vooronderzoeken nog geen uitspraak gedaan 
worden.
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32 Coenen en Opdebeeck 2019.
33 Nationale Onderzoeksagenda 

Archeologie 2.0.
34 Nationale Onderzoeksagenda 

Archeologie 2.0.

3 Doel- en vraagstelling van het 
onderzoek

3.1 Doelstelling

Het doel van het IVO-onderwater Waarderend is 
inzicht krijgen in de inhoudelijke kwaliteit (aard, 
omvang, datering) en fysieke kwaliteit (gaafheid, 
conservering) van de archeologische waarden van 
de vindplaats conform het Programma van Eisen32, 
om daarmee informatie te behouden die van 
belang is voor de kennisvorming over het verleden.
Daarnaast is dit project ook als veldwerkschool 
ingericht. Vanwege strenge wetten en regels 
omtrent duikwerkzaamheden in Nederland is 
het voor studenten lastig praktijkervaring op te 
doen met onderzoek onderwater in Nederland. 
Studenten mogen echter wel mee duiken met 
een professioneel team indien zij ondersteu-
nende werkzaamheden uitvoeren. De Rijksdienst 
organiseert jaarlijks een veldwerkschool 
onderwater (MARE Expeditie ter zee), zodat 
studenten zo toch ervaring op kunnen doen.

3.2 Vraagstelling

Voor het IVO wordt in het Programma van Eisen 
onderscheid gemaakt tussen vragen over de 
wraklocatie, de scheepsconstructie en eventuele 
mobiele vondsten en tevens wordt een relatie 
gelegd met de relevante onderzoekskaders uit 
de NOaA 2.0 (Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie 2.0).33

Algemene vragen over de wraklocatie
• Wat is de exacte positie en (diepte)ligging van 

het wrak? 
• Wat is de omvang en verspreiding van de 

scheepsresten? 
• Welke delen van het wrak zijn nog aanwezig?
• Wat kan gezegd worden over de wrak-

vormende processen en degradatieprocessen 
van deze vindplaats?

Vragen met betrekking tot de scheepscon-
structie
• Zijn constructiedetails waarneembaar? En zo 

ja, welke?
• Welke houtsoorten zijn er gebruikt?
• Welke indicatie kunnen de houtmonsters 

geven over de bouwdatum van het schip en de 
herkomst van het bouwhout?

Vragen met betrekking tot de eventuele 
mobiele vondsten in het wrak: 
• Zijn er resten van de uitrusting, scheeps-

inventaris, lading en persoonlijke eigen-
dommen aanwezig? Zo ja, wat is de aard, 
functie en datering daarvan? 

• Wat is de gaafheid en conserveringstoestand 
van de aangetroffen mobiele vondsten?

• Bevinden de vondsten zich in situ? Zo ja, 
waaruit blijkt dat? Indien nee, wat is daarvoor 
de reden?

• Is er sprake van ingespoeld materiaal (‘non-
related artefacts’)? En zo ja, welke zijn dat?

• Geven de mobiele vondsten een indicatie over 
de datering en het tijdstip van zinken van het 
schip? Zo ja welke?

• Geven de mobiele vondsten een indicatie over 
de functie en herkomst van het schip of zijn 
lading? Zo ja, welke?

Overige vragen
• Wat is de waardering van de vindplaats?

Relatie met NOaA34 en andere onderzoekskaders
Dit onderzoek sluit aan bij de volgende onder-
zoeksthema’s uit de NOaA 2.0:
• NOaA 2.0-vraag 11: Hoe verliep de ontwikke-

ling van de houten scheepsbouw (materiaal-
gebruik, technologie, innovatie, typologie)? 

• NOaA 2.0-vraag 12: Waar worden uiteen-
lopende typen scheepswrakken aangetroffen, 
en hoe kan de aanwezigheid van wrakken 
worden verklaard?

• NOaA 2.0-vraag 69: Welke infrastructurele en 
sociaaleconomische rol speelden waterwegen 
en de scheepvaart?

3.3 Operationalisering: keuze van 
methoden en technieken

Gezien het doel van capaciteitsopbouw is 
gekozen voor een aanpak waarbij studenten 
zoveel mogelijk de kans kregen om de gewenste 
informatie te verzamelen voor het beant-
woorden van de onderzoeksvragen. 
Uitgangspunt daarbij is dat zij, door middel van 
veldwerk, visuele inspecties, sonderingen, 
inmeten en (kleinschalig) gravend onderzoek, 
ervaring opdoen met archeologisch onderzoek 
onderwater. Gekozen is om slechts een klein 
deel van het vondstmateriaal op de vindplaats te 
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bergen, teneinde een indruk te hebben van de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit van het wrak. 
Bij kennisvergaring ligt de focus op, en het  
geleidelijk uitbouwen van het verhaal van, het 
onderzoek van de vrijwilligers, waarin gegevens 
worden verzameld die (in samenhang geanaly-

seerd) een beter inzicht verschaffen in de 
specifieke kenmerken en informatiewaarde van 
de vondstlocatie. De onderzoeksmethode die 
daarbij is toegepast, wordt beschreven in 
hoofdstuk 4.
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4 Onderzoeksmethode
T. Coenen en L.A. Muis

4.1 Veldwerkmethode

De Rijksdienst heeft in twee weken een 
IVO-waarderend duikonderzoek verricht, 
waarmee een inschatting is gemaakt van het 
archeologisch potentieel, de grootte, conserve-
ring en bedreigingen van de vindplaats.

4.1.1 Onderzoeksteam

Het duikteam bestaat uit een senior 
KNA-onderwaterarcheoloog, twee 
KNA-onderwaterarcheologen en één onder-
waterarcheoloog (junior). Daarnaast is een 
KNA-inspectieduiker en duikploegleider van de 
Rijksdienst aanwezig. Twee inspectieduikers 
(tevens duikploegleiders) en een tweede onder-
waterarcheoloog (specialist op het gebied van 
3D-fotogrammetrie) zijn ingehuurd. Drie 
studenten (maritieme) archeologie hebben mee 
gedoken in het kader van de veldwerkschool.

4.1.2 Duikomstandigheden

Net als de voorgaande projecten is gebruik-
gemaakt van het werkschip Gerdia (afb. 4.1), dat 
vanwege de geringe diepgang en spudpalen snel 
en precies kan ankeren, waardoor het schip ook 
voor deze klus het ideale werkplatform is. Voor 
de accommodatie is een tweede schip 
ingehuurd. Zolang de weersomstandigheden het 
toelieten, bleven beide schepen op de vindplaats 
liggen. Daardoor kostte het dagelijkse op- of 
afbouwen nauwelijks tijd.

De vindplaats ligt op een diepte van 3 à 4 m in 
het IJsselmeer. Aangezien (getijden)stroming 
niet aanwezig is, is de hele dag door gedoken. 
De vaste duikuitrusting is een scuba-uitrusting 
van het merk Interspiro, met een dubbel 7L-set 
van 300 bar. Deze heeft een volgelaatsmasker 
met een draadloos OTS-communicatiesysteem. 
Op het masker is een hoofdlamp bevestigd. De 
batterijen voor zowel de hoofdlamp als het 
communicatiesysteem zijn aan de duikset 

Afb. 4.1 Het werkschip Gerdia.
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35 Zie bijlage 10 voor de verslagen van de 
vooronderzoeken van vrijwilligers.

36 Brenk & Opdebeeck 2017.

bevestigd. Verder dragen de duikers een 
droogpak en zwemvliezen (afb. 4.2).

Het IJsselmeer staat bekend om het (meestal) 
zeer slechte zicht. Ook bij dit duikonderzoek was 
dat het geval. Doordat de vindplaats zich voor 
de kust van Stavoren bevindt, kunnen de 
westenwinden lange golven creëren over de 
breedte van het IJsselmeer. Hierdoor is de 
golfslag zelfs voelbaar op de waterbodem en 
wordt het fijne sediment constant opgewoeld. 
Het zicht was daardoor regelmatig minder dan 
10 cm. Hoewel het gedurende het project 
regelmatig verbeterde, kwam het zicht zelden 
boven de 20 cm uit. Ondanks de soms stevige 
westenwind, is elke dag gedoken.
In totaal zijn 139 duiken gemaakt, met een totaal 
van bijna 160 uur aan bodemtijd.

4.1.3 Beeldvorming van de vindplaats

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de beschik-
bare sidescansonar- en multibeamsonar-afbeel-
dingen uit 200335 en 201736 bestudeerd (afb. 4.3 
en afb. 4.4). Omdat de waterbodem in het 
Markermeer door het gebrek aan (getijden)
stroming zeer stabiel is, was het niet noodzake-
lijk om een nieuwe opname te laten maken. Op 
basis van deze afbeeldingen is de positie 
bepaald waar het werkschip zou ankeren. Nadat 
het werkschip was gepositioneerd met DGPS en 
geankerd, heeft de eerste duiker het scheeps-
wrak aangelijnd en de omgeving afgezocht op 
andere (wrak)resten die uit de bodem staken.
Daarna zijn de overige duikers naar beneden 
gegaan, om een eerste verkenning uit te voeren. 
Hierbij is een schets gemaakt (afb. 5.1 en bijlage 
2), waarmee (in combinatie met de multi-
beamsonar-afbeelding) de positie van de proef-
sleuven en meetpunten bepaald zijn. Voor de 
studenten van de veldwerkschool is de eerste 
duik vooral bedoeld om gewend te raken aan de 
procedures, de duikapparatuur, het zicht en een 
eerste verkenning van de vindplaats.

4.1.4 Schoonmaken van de vindplaats

Een groot deel van het scheepswrak was bedekt 
met zoetwatermosselen. Om de scheeps-

Afb. 4.2 Duiker met duikuitrusting.

Afb. 4.3 Sidescansonar-afbeelding van de vindplaats Stavoren 18 uit 2003 (bron: Archeo-team 

Miramar Friesland).

26
—



constructie goed te kunnen bestuderen en 
intekenen, is het daarom eerst schoongemaakt 
met krabbers.

4.1.5 Meetsysteem en documentatie 
vondsten en scheepshout

In het begin van het onderzoek is ter oriëntatie 
een meetlint over de lengte van het wrak 
gespannen. Vanwege het extreem slechte zicht 
en reliëf van de wrakresten lag dit niet in een 
strakke, rechte lijn, waardoor het enkel is 
gebruikt om een ruwe indicatie te geven van 
vondsten of scheepsconstructie.
Scheepsonderdelen en vondsten zijn onderwater 

ingemeten door middel van trilateratie. Hiervoor 
is op de vindplaats een referentiekader uitgezet 
met RVS-spijkers en plastic labels met daarop 
een nummer. Op het wrak zijn vijftien van 
dergelijke referentiepunten uitgezet (afb. 4.5). 
Deze meetpunten zijn vervolgens onderling 
ingemeten en met het computerprogramma Site 
Recorder verwerkt in een overzicht. Door ervoor 
te zorgen dat op elke detailtekening van het 
wrak minimaal twee meetpunten staan, konden 
deze worden samengevoegd tot één overzicht-
stekening.
Op de laatste dag van de eerste week is een 
poging gedaan om de vindplaats in kaart te 
brengen met 3D-fotogrammetrie. De video-
opnamen draaiden op niets uit wegens het 
slechte zicht (0-10 cm). In de tweede week van 

Afb. 4.4 Multibeamafbeelding van de vindplaats Stavoren 18 uit 2017 (bron: Periplus Archeomare).

Afb. 4.5 Schets vindplaats met punten meetsysteem.
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het onderzoek was dusdanig weinig verbeterd in 
de onderwateromstandigheden dat het niet 
mogelijk was om 3D-fotogrammetrie toe te 
passen.
Een aantal losliggende constructiedelen is gelicht 
en bovenwater gedocumenteerd met 
3D-fotogrammetrie. Van de 3D-modellen zijn 
vervolgens lijntekeningen gemaakt. Op deze 
tekeningen zijn specifieke details, zoals pengaten, 
extra gemarkeerd (zie bijlagen 4, 5 en 6).

4.1.6 Opgraven vondstlagen

Om een deel van de onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden, was het noodzakelijk om 
proefputten aan te leggen. De proefputten zijn 
onderwater uitgezet met een meetlint. Voor het 
verwijderen van sediment is gebruikgemaakt 
van een waterdredge, waarbij de mobiele 
zandlaag eerst werd verwijderd. Daarna is verder 
met de hand opgegraven en met de waterdredge 
enkel het overtollige sediment verwijderd. 
Hierdoor was het niet nodig om het sediment te 
zeven. Vondsten zijn na het inmeten met de 
hand verzameld.

Harder sediment is losgemaakt met een troffel, 
waarna het met de waterdredge is afgevoerd. 
Omdat de ondergrond bij het achterschip heel 
hard was, is tevens een hogedruk spuitlans 
gebruikt om het sediment los te maken alvorens 
het te verwijderen.
In totaal zijn drie proefputten aangelegd: twee 
bij de uiteinden van het wrak en één bij het 
middengedeelte (tussen meetpunten 268 en 
273, zie ook afb. 4.6). Hierdoor zijn de dimensies 
van het scheepswrak duidelijk in kaart gebracht.

4.1.7 Onderzoek van de 
bodemgesteldheid

Tijdens het aanleggen van de proefputten is 
gekeken naar de stratigrafie van de omliggende 
waterbodem. Deze bestond uit een dunne, 
mobiele zandlaag met daaronder een harde, 
witte, kleiachtige bodem. Door het korte 
tijdbestek van het onderzoek en de operationele 
omstandigheden is besloten geen boringen te 
zetten met een slagguts. 
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4.1.8 Lichten van monsters en 
scheepshout

Tijdens het onderzoek zijn verschillende losse 
houten constructieonderdelen gelicht. De meest 
interessante scheepsbouwkundige delen zijn 
bovenwater in detail gedocumenteerd 
(eveneens door gebruik van 3D-fotogrammetrie) 
en bemonsterd voor dendrochronologisch 
onderzoek. Gekeken is naar de hoeveelheid 
jaarringen van de houten delen en of er 
spinthout aanwezig is. Indien dit het geval is, is 
een houtmonster gezaagd voor analyse. Naast 
dendromonsters zijn onderwater ook handmatig 
breeuwsel- en sedimentmonsters genomen.

4.1.9 Veldwerkschool en studenten

De locatie is vanwege de geringe diepte en het 
gebrek aan stroming zeer geschikt om een veld-
werkschool voor studenten (maritieme) archeo-
logie te organiseren. De complete vindplaats is 
door studenten met de hand ingetekend, zodat 
zij ervaring opdeden met het documenteren van 
de scheepsconstructie onderwater. Daarnaast 
hebben de studenten lichte werkzaamheden 
uitgevoerd, zoals het inmeten van meetpunten 
en het schoonmaken van de scheepsconstructie 
met een krabber. Alle veldgegevens zijn door de 
studenten uitgewerkt in tekeningen op schaal en 
de meetgegevens zijn verwerkt in Site Recorder. 
Aan dek zijn de studenten betrokken geweest bij 
de vondstadministratie en het maken van 
3D-fotogrammetriemodellen.

4.2 Methode specialistisch onderzoek

4.2.1 Dendrochronologisch onderzoek

Voor het dendrochronologisch onderzoek zijn in 
totaal zestien houtmonsters genomen uit 
verschillende constructieonderdelen (zie 
paragraaf 5.4.2). De monsters zijn zowel onder- 
als bovenwater (uit los hout) gezaagd, uit 
onderdelen waarvan de verwachting is dat er 
voldoende jaarringen en eventueel spinthout 

aanwezig zijn. Na het veldwerk zijn de hout-
monsters geanalyseerd door Van Dalen 
Dendrochronologie te Deventer (zie bijlage 9).

4.2.2 Archeobotanisch onderzoek

Voor het archeobotanische onderzoek zijn 
handmatig zes breeuwselmonsters en twee 
sedimentmonsters verzameld. Tijdens de vond-
stenanalyse zijn nog meerdere archeobotanische 
vondsten gedaan uit concreties en ketels van 
kleipijpen. Alle analyses zijn na het veldwerk 
uitgevoerd door BIAX Consult te Zaandam.

4.2.3 Anorganische artefacten

Tijdens het veldwerk zijn handmatig 105 anorga-
nische vondsten gelicht. Alle vondsten zijn na 
het veldwerk, indien noodzakelijk, geconser-
veerd door ArcheoCare te Maarssen en daarna 
geanalyseerd door diverse specialisten van de 
Rijksdienst. Het kanon en de projectielen zijn 
gedocumenteerd en geanalyseerd door kanon-
nenspecialist N. Brinck.

4.2.4 Archeozoölogische resten

Tijdens het veldwerk zijn handmatig acht 
archeozoölogische resten gelicht. Alle vondsten 
zijn na het veldwerk geanalyseerd door 
F. Laarman, M. Tensen en M. van Haasteren 
(allen specialisten bij de Rijksdienst).

4.3 Evaluatie

Voor de conservering van vondsten en de 
uitwerking van het materiaal is een evaluatie-
rapport opgesteld. Daarin zijn onderbouwde 
keuzes voor de conservering van de vondsten en 
de uitwerking van het vondstmateriaal 
opgenomen. Dit rapport is voorgelegd aan de 
opdrachtgever, de autorisator en de depot-
houder. Het evaluatierapport is verstuurd op 
2 juli 2020. Van het depot is binnen de reactie-
termijn (maximaal 15 dagen) geen reactie 
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ontvangen. Alle te conserveren vondsten zijn 
geconserveerd door ArcheoCare (zie bijlage 7).

4.4 Randvoorwaarden

Voor het onderzoek waren in het Programma 
van Eisen en het Plan van Aanpak geen 
specifieke, afwijkende randvoorwaarden 
opgenomen.
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37 Onderzoek door H. Huisman.

5 Onderzoeksresultaten

5.1 Omschrijving van de vindplaats 
J. Opdebeeck en H. Huisman

De houten resten van het scheepswrak Stavoren 
18 liggen op de locatie waar in de zeventiende en 
achttiende eeuw een ondiepte was in de 
Zuiderzee, genaamd ‘Vrouwe Sand’. In een straal 
van 20 m rond het wrak liggen veel lege 
schelpen en stenen variërend ter grootte van 
een vuist tot een voetbal. In eerste instantie zijn 
deze stenen als de resten van de ballastlading 
van het schip gezien. Uit de multibeamafbeel-
ding van een groter gebied rond het wrak (afb. 
4.4) is echter af te leiden dat deze stenen ruggen 
(ondiepten) vormen zowel ten zuiden als ten 
noorden van het wrak. De strook eindigt op 
50 m in het noordwesten van het wrak in een 
ondieper gedeelte. Deze stenen hebben dus 
vermoedelijk een natuurlijke oorsprong. Net 
naast het wrak aan de zuidelijke kant liggen 
grotere concentraties van natuurstenen. Deze 
stenen liggen ook op het zuidwestelijke deel van 
het vlak. Hiervan kan men aannemen dat het 
daadwerkelijk ballaststenen zijn. De ballast-
stenen van het schip lijken zich in een band van 
7 m breed aan de zuidzijde van het wrak te 
bevinden. De stenen zijn niet geborgen.
De omliggende bodem bestaat uit een dunne 
laag mobiel zand (Zuiderzee Laag) van 10 cm dik, 
met direct eronder een harde, grijs-witte laag 
van fijn sediment. Bij de aanleg van een proefput 
in het westen van het wrak, teneinde het 
uiteinde van de steven beter te onderzoeken, 
zijn in deze harde witte laag grote klompen 
zwarte vuursteen gevonden. Deze stugge laag 
heeft onderwater de plasticiteit en textuur van 
fijne klei. Microscopisch en mineralogisch 
onderzoek heeft aangetoond dat deze laag 
bestaat uit fijngemalen/gekraakt kwarts.37 Het 
gaat hier waarschijnlijk om keileem of keizand 
en niet om een rivier-, zee- of windafzetting. Dit 
wordt ondersteund door verschillende boor-
beschrijvingen uit de directe omgeving van het 
wrak (zie paragraaf 2.1.2). 
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat het 
wrak niet of nauwelijks is ingegraven in de 
waterbodem. Het hoogste punt van het wrak 
betreft een grote ijzerconcretie die 1 m hoger ligt 
dan de omliggende waterbodem. Deze aan 
elkaar geroeste massa ligt in het westen bij de 
steven van het wrak en is ongeveer 2 m lang. 

Zowel op als naast het wrak liggen losse houten 
constructiedelen, stenen en objecten. Het 
oostelijk gedeelte van het wrak is deels afgedekt 
door de mobiele zandlaag. Tussen de spanten en 
op het oostelijk deel van de kiel ligt grijs-wit 
sediment op de constructie. Waarschijnlijk 
betreft dit een post-depositionele laag en is dit 
opgewoeld keileem dat is neergeslagen op het 
wrak. Al de andere delen van het vlak liggen op 
of deels in de mobiele zandlaag.
Hoewel overal op het wrak objecten zijn 
aan getroffen, is geen duidelijke archeologische 
vondstlaag vastgesteld. Veel van de vondsten 
liggen tussen constructiedelen zoals de huid-
planken en spanten, maar de meerderheid is 
gevonden in de concreties op de kiel in het 
oosten of in de corrosiemassa in het westen. 
Tussen de spanten is tijdens het vrij leggen, net 
boven de scheepshuid, onder de ballastlaag van 
stenen en gruis, een laag grijs zand aangetroffen. 
In deze zandlaag zijn verschillende vondsten 
gedaan.

5.2 Omschrijving van het wrak 
J. Opdebeeck

Het wrak ligt op een diepte van 4 m en is 
oost-west georiënteerd. De resten van het wrak 
zijn 21-22 m lang en 4,5 m breed (afb. 5.1). De 
wrakresten liggen bijna horizontaal op de 
waterbodem, waarbij het oostelijk uiteinde een 
lichte slagzij richting het zuiden heeft. Alleen de 
kiel steekt een paar centimeter in het harde 
keileem. De houten resten steken niet meer dan 
een 0,5 m uit de waterbodem. Verkennend duik-
onderzoek en sonderingen (met de prikstok) in 
een straal van 10 m rondom het wrak hebben 
uitgewezen dat in de bodem geen verdere 
wrakdelen aanwezig zijn. 

5.2.1 Beschadigingen

Het scheepshout verkeert over het algemeen in 
goede staat. De uitstekende houten delen van 
het schip (zoals de opstaande delen van de 
inhouten bij de kim en delen van het achterschip) 
zijn aangetast door paalworm. Dit is een oude 
aantasting afkomstig uit de periode toen dit 
gebied nog een onderdeel van de Zuiderzee 
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38 Deze lengte is niet helemaal maatvast 
omdat de hoogteverschillen binnen het 
wrak niet toelieten om een exacte 
meting uit te voeren.

(zout water) was. De delen die in de bodem 
begraven liggen, vertonen geen sporen hiervan. 
Het merendeel van de wrakresten die niet onder 
de mobiele zandlaag liggen, is begroeid met 
zoetwatermosselen.

5.2.2 Kiel

Onder de wrakresten ligt een zware balk van 
eikenhout met een lengte van ongeveer 22 m.38 
Gezien de positie in de hartlijn van de 
wrakresten en sponningen in de balk, is dit de 

kiel van het schip die onder het vlak van het 
schip ligt. Aangezien het vlak niet volledig is 
opgegraven, is niet vastgesteld of de lengte van 
de kiel uit meerdere onderdelen bestaat. De 
beide kopse kanten van de kielbalk zijn wel de 
originele uiteinden. De kielbalk is 30 cm breed 
en versmalt bij de stevens tot 27 cm. In de 
kielbalk zitten verschillende sponningen van de 
drie huidgangen (afb. 5.2): op 4 tot 4,5 cm van de 
bovenkant van de kiel begint de sponning van 
de zandstrook (eerste/binnenste huidlaag). Deze 
sponning is 4,5 cm diep en 4,5 tot 5,5 cm hoog. 
Op 3 cm van deze eerste sponning begint een 
schuine sponning van 3 cm hoog en 0,5 tot 1 cm 
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39 Dit is slechts deels uitgevoerd vanwege 
het slechte zicht en de harde 
ondergrond.

diep waarin de tweede huidlaag rust. Op 5 cm 
onder deze tweede sponning loopt een derde 
sponning schuin in de kiel. Deze laatste 
sponning van 3,5 cm diep is voor de derde 
huidlaag (dubbeling) en loopt schuin omhoog. 
Onder de laatste sponning loopt de kielbalk nog 
4,5 cm door tot de onderkant van de balk. Dit 
maakt de totale hoogte van de kielbalk 24,5 tot 
25,5 cm (afb. 5.2).

Onderaan de kielbalk is een loze of valse kiel 
aanwezig midscheeps, die begint op 3 cm van de 
rand van de kiel en een dikte heeft van ongeveer 
13 cm. Aan de stevens loopt deze loze kiel gelijk 
met de rand van de kielbalk erboven en is er 
geen insprong te zien (de kielbalk en loze kiel 
zijn even breed).
In het westen bij de steven is de kiel deels vrij 
gelegd.39 Toch konden de sponning van de eerste 
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huidgang en de aanhechting van de tweede en 
derde huidlaag worden gedocumenteerd: de 
bovenzijde van de kopse kant van de kiel in het 
westen is slechts 15 cm breed (afb. 5.2 en 
afb. 5.3). De dunne breedte is te verklaren 
doordat de eerste huidgangen van 6 cm breed 
langs beide kanten in een verticale sponning 
liggen. Deze sponning is 10 cm hoog (gezien 
vanaf de bovenkant van de kielbalk). Dit wordt 
de streek van het schip genoemd. De tweede 
huidlaag is over de eerste huidgang aangebracht 
en steekt 1 cm onder de rand van de sponning 
van de eerste huidgang in de kiel. De derde en 
laatste huidlaag (dubbeling) is aangebracht op 
de tweede huidlaag en is 1 cm minder hoog. De 
dubbeling steekt bij de westelijke steven ook 
een paar cm voorbij de twee andere huidlagen. 
De breedte van de kiel is op de plek waar de 
stevenbalk zit 27 cm.
Het oostelijke uiteinde van de kiel heeft een 
schuine kopse kant waarvan de rand met de 
bovenkant van de kielbalk ook schuin is 
afgesneden (afb. 5.4). De onderste rand van de 
kiel was in het oosten op een meter van het 
uiteinde aan de zuidelijke kant 38 cm dik/hoog. 

Deze dimensie bestaat uit de combinatie van de 
kielbalk met de loze kiel (respectievelijk 25 cm en 
13 cm). In de laatste meters van het uiteinde van 
de kiel zitten verschillende scheepsbouwkundige 
details, waaronder vier sponningen van keernagels 
met een diameter van 3,5 cm. Deze sponningen 
zitten over de gehele breedte aan de bovenzijde 
van de kiel. Tussen de eerste en tweede sponning 
van de keernagels zit een zware ijzeren bout 
(corrosie) van 10 cm diameter. Tussen de tweede 
en derde sponning van de keernagels zitten twee 
zware bouten van ieder 10 cm diameter op 20 cm 
van elkaar. De vierde sponning van keernagels 
bevindt zich op 8 cm van de derde sponning. 
Deze opeenvolging van bouten en sponningen is 
de plaats waar het slemphout aan de kiel was 
bevestigd (zie paragraaf 6.2).

5.2.3 Stevens

In het westen van het vlak, aan het uiteinde van 
de kiel, zijn resten van een stevenconstructie 
aangetroffen: een knie die op de kiel ligt met naar 
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het uiteinde van de kielbalk resten van balken die 
geïnterpreteerd zijn als een (halve) stevenbalk en 
vermoedelijke resten van een scheg (afb. 5.3). 
Door het samenstel van kiel, stevenbalk, 
stevenknie, scheg en de richting van de huid-
planken is geconcludeerd dat dit de achtersteven 
betreft. De huidplanken lopen over de stevenbalk 
en scheg tot het uiteinde van de kiel. De kiel bij 
de achtersteven is een paar centimeter langer 
dan de uiteinden van de eerste twee huidlagen. 
Een hiel/hak is niet duidelijk aanwezig.
De vorm van de stevenknie is nog zichtbaar 
ondanks dat de opstaande tak van de knie bijna 
volledig is verdwenen. De knie heeft een 
minimale lengte van 115 cm (van de rand waar 
de knie tegen de stevenbalk zat tot waar hij 
onder de concretie verdwijnt). Op 20 cm van de 
rand met de stevenbalk en 20 cm van de 
resterende top steekt een metalen bout horizon-
taal door de stevenknie.
De stevenbalk zit nog in situ maar is niet meer 
bevestigd aan de constructie. De stevenbalk is 
gespleten, waardoor de originele breedte ervan 
niet te achterhalen is. De resterende delen van 
de stevenbalk hebben de afmetingen van 
14 x 27,5 cm (breedte x diepte). De breedte van 
de kiel is op de plek waar de stevenbalk zat 
27 cm, zodat de stevenbalk vermoedelijk ook 
27 cm breed zal zijn geweest. Op 28 cm van het 
uiteinde van de kiel en ongeveer 20 cm hoog zit 
een pengat (diameter 2 cm) en een concretie van 
een zware ijzeren bout in de zuidelijke huid-
planken. Hier heeft vermoedelijk een bout 
gezeten waarmee de huidplanken aan de 
stevenbalk waren bevestigd (niet op de 
tekening). Doordat de stevenbalk maar deels 
bewaard is gebleven (het zuidelijke deel van de 
stevenbalk ontbreekt en de buitenzijde is slechts 
20 cm hoog), is van de bout die door de 
zuidelijke huidplanken zit geen spoor in de 
stevenbalk te zien. Van de binnenzijde van de 
stevenbalk is ongeveer 30 cm bewaard gebleven 
en dit deel heeft een valling van 80°. Aan de 
buitenzijde, op 2,5 cm van de onderkant, is een 
sponning van een keernagel (3,5 cm breed) te 
zien die tussen de stevenbalk en de scheg zit. 
Doordat de stevenbalk in twee gespleten is, kan 
men aan de binnenkant de resten en het spoor 
van een zware metalen bout zien waarmee de 
stevenknie aan de stevenbalk is bevestigd. Deze 
bout loopt aan de binnenkant van de stevenbalk 
op 26 cm van de onderkant en komt aan de 
andere kant net boven de sponning van een 

keernagel naar buiten. De bout heeft daarmee 
ook de scheg aan de stevenbalk bevestigd. De 
afstand van de rand van de achterstevenbalk tot 
de kopse kant van de kiel is 25 cm. Op de kiel zijn 
nog resten zichtbaar van wat vermoedelijk de 
scheg is en de houten pen waarmee deze in de 
kiel vastzit.

De voorsteven heeft in het oosten gezeten. De 
opstaande constructie van de voorsteven is 
helemaal verdwenen. Op 41,5 cm van de kopse 
kant (ter hoogte van de eerste zware bout) zijn 
aan de zuidkant van de kiel sponningen en huid-
planken voelbaar. Deze huidplanken zijn slechts 
2,5 cm dik en vormen vermoedelijk de dubbeling 
(zie paragraaf 5.2.4). 

5.2.4 Huid

Het schip heeft een gladboordige huid die bestaat 
uit drie huidlagen: twee binnenste huidlagen en 
een dubbeling. Op een derde van het schip (daar 
waar de huidplanken zijn weggebroken, afb. 5.1) 
zijn de sponningen voor drie huidlagen in de kiel 
goed zichtbaar. De binnenste huid is 6 cm dik, de 
middelste huid is 3,5 tot 4 cm dik en de buitenste 
huid is 2 cm dik. De twee binnenste huidlagen 
zijn uit eikenhouten planken gemaakt. De 
buitenste huidlaag of dubbeling is van 
naaldhout. Bij meetpunt 267 is een monster 
genomen van deze buitenste huidlaag (vnr 59) 
en uit het houtsoortonderzoek blijkt dat deze 
gemaakt is van grove den.
De huidgangen zijn bewaard gebleven onder de 
spanten van het vlak. De binnenste huidlaag 
verdwijnt 2 m ten oosten van het laatst overge-
bleven spant. Vanaf hier lopen de tweede huidlaag 
en de dubbeling verder ten zuiden van de kiel. Ten 
noorden van de kiel zijn alle huidgangen echter 
afgebroken (afb. 5.1 en bijlage 2). Tussen alle 
huidlagen is breeuwsel aanwezig. Dit is gedocu-
menteerd bij de achtersteven maar is vooral goed 
zichtbaar in het oostelijk gedeelte van het wrak 
waar de tweede huidlaag blootligt. Het breeuwsel 
bestaat uit runderhaar met teer, pek of een ander 
materiaal (mogelijk harpuis) en ligt op sommige 
plaatsen nog dik op de planken (bijlage 8).
Door de slechte zichtbaarheid onderwater zijn 
vrij weinig lassen in de lengte van de vlakgangen 
vastgesteld. Onder het spant met meetpunt 264 
is in de binnenste huidlaag een stuike las gezien, 
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waarbij de uiteinden van de planken recht tegen 
elkaar zijn gezet. Huidgangen werden in de regel 
met schuine lassen aan elkaar gezet om de water-
infiltratie te verminderen. Het gebruik van stuike 
lassen in de scheepshuid kan verklaard worden 
doordat het schip twee huidlagen had waartussen 
breeuwsel was aangebracht. De planken van de 
dubbeling van het schip zijn ook met stuike lassen 
aan elkaar gezet. Deze huidlaag heeft voorname-
lijk de functie om de binnenste huidlagen te 
beschermen tegen de vraatzucht van de 
paalworm. Omdat deze huidlaag scheepsbouw-
kundig geen onderdeel uitmaakte van de 
constructiesterkte van het schip, werden deze 
planken ook met stuike lassen aan elkaar gezet. 
Dit is op verschillende plaatsen gezien aan de 
zijkanten van het vlak. 
Ten zuiden van het wrak is een huidplank gelicht 
om het onderdeel meer in detail te documenteren 
en voor dendrochronologische monstername (vnr 
101, afb. 5.5). Deze plank is 41 cm breed en de 
resterende lengte bedraagt 4,2 m (één uiteinde is 
afgebroken). De aanwezige kopse kant van de 
huidplank toont ook hier dat de huidgangen met 
rechte lassen aan elkaar zijn gezet. In de plank zijn 
houten pengaten aangetroffen waarmee deze 
huidplank samen met de eerste huidlaag tegen de 
spanten van het schip is bevestigd. De binnenkant 
(richting schip, symbool mannetje) heeft nog 
resten van breeuwsel op de plank, evenals 
concreties van wat mogelijk metalen bouten of 
zware ijzeren nagels zijn die door de planken 

moeten hebben gezeten. De buitenzijde van de 
plank (richting het water, symbool vis) heeft een 
veelvoud van kleine spijkergaatjes in de plank (afb. 
5.5). Deze spijkergaten zijn de afdrukken van de 
spijkers waarmee de dubbeling tegen de tweede 
scheepshuid is genageld. Dit maakt duidelijk dat 
het een gang is van de tweede huidlaag. Om de 
scheepshuid zo goed mogelijk tegen de paalworm 
te beschermen, werd niet enkel een sacrifiële 
naaldhouten laag tegen het schip gespijkerd 
(dubbeling), maar werden de spijkers ook met 
grote vierkante koppen dicht tegen elkaar 
geslagen. Hierdoor roestten deze uiteindelijk aan 
elkaar en zorgden zo voor extra bescherming 
tegen de paalworm (afb. 5.6). Om die reden zijn 
aan de buitenzijde van deze huidgang letterlijk 
honderden spijkerafdrukken zichtbaar.

5.2.5 Zandstrook, tengels en loggaten

De zandstrook is met een hoek in de kiel 
geplaatst, waardoor ruimte langs de kiel onder de 
inhouten ontstaat. De ruimte tussen de 
zandstrook en de inhouten is aan beide zijden van 
de kiel gedeeltelijk opgevuld met dunne planken, 
ofwel tengels, die een driehoekige doorsnede 
hebben. Deze planken zijn 2 tot 3 cm dik en 26 tot 
28 cm breed en ze bevinden zich 6 tot 8 cm van de 
kiel. De tengels zijn een extra ondersteuning van 
de zandstrook met de spanten, waarbij ze ook 

Afb. 5.6 Dubbeling huid Buytenzorg, Lelystad.
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Afb. 5.7 3D-model van ligger (vnr 57).

een goot vormen waarin het lenswater makkelijker 
naar het diepste punt van het schip vloeit. Toch 
zijn er nog extra loggaten in de spanten uitgehakt. 
De liggers hebben langs twee kanten van de kiel, 
boven de goot die gevormd wordt tussen de 
tengels en de kiel, een driehoekige uitsparing of 
loggat van 2 cm hoog, zodat het water nog beter 
af kan vloeien (afb. 5.2).

5.2.6 Inhouten

In het wrak zijn de resten van 23 liggers en 
wrangen aangetroffen (afb. 5.1). Dit zijn de 
resterende inhouten voor ongeveer twee derde 
van het oorspronkelijke schip. De oostelijke kant 

van het wrak heeft over een derde van de lengte 
geen inhouten meer in situ. De vijf meest 
westelijke inhouten zijn duidelijk wrangen met 
een V-vormige structuur.
Tussen de twaalfde en dertiende ligger (geteld 
vanuit het oosten) ontbreekt een spantdeel/
ligger. De ruimte tussen deze twee liggers is ook 
een stuk breder: 42 cm. In zowel de noordelijke 
als de zuidelijke helft van deze ruimte tussen de 
inhouten steken houten pennen uit de huid van 
20 tot 25 cm hoog en een diameter van 1 cm. 
Deze pennen zijn zowel in het midden van het 
vlak (bij de kiel door de tengel) als bij de kim 
aanwezig. Dit doet vermoeden dat hier een ligger 
ontbreekt en niet enkel een zitter.
De liggers zijn gemaakt uit natuurlijk gegroeid 
hout en hebben geen rechte hartlijn. Sommige 
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inhouten krommen verschillende centimeters 
naar links of rechts en hebben een andere breedte 
bij de kim dan in het midden van het schip. Dit is 
goed te zien op het 3D-model van vondstnummer 
57, dat is gelicht voor verdere documentatie (afb. 
5.7). Enkele liggers hebben een breedte van 20 cm 
(inhout 3, 11, 16, 17 en 19) tot 32 cm (inhout 5, 6, 7 
en 13 vanuit het oosten geteld), maar de meeste 
liggers hebben een breedte van 25 tot 27 cm. De 
grote uitzondering hierop is het tweede spant, dat 
een breedte heeft van 40 tot 46 cm. Dit inhout is 
bijna dubbel zo breed als de meeste andere 
spanten. De liggers zijn 21 tot 25 cm hoog.
Op verschillende plaatsen in het noorden en 
zuiden van het wrak zijn ook resten van zitters 
aangetroffen. In totaal zijn zes zitters bewaard 
gebleven (drie noord en drie zuid, afb. 5.1). Aan 
de zijkanten van het wrak is bij de liggers een 
aanzet naar de kim zichtbaar (ze krommen 
lichtjes naar boven). Al de opstaande delen van 
de inhouten (de uiteinden naar de kim en de 
zitters) zijn sterk aangevreten door paalworm. 
De meeste zitters zijn tussen de 19 en 21 cm 
breed en zijn passend gemaakt om tussen de 
uiteinden van de liggers te gebruiken. 

5.2.7 Wegering

De langwerpige plank in het westen van het 
wrak is vermoedelijk een wegerplank (afb. 4.5). 
Deze plank is 5,5 m lang en 55 cm breed en is 
gemaakt van eikenhout. Op de wegerplank ligt 
een 25 cm dikke laag die voornamelijk bestaat 
uit stenen, keien en concretie. Ten noorden van 
deze plank ligt over een afstand van 2 m (vanaf 
de concretie bij de achtersteven) een soortgelijke 
concretie op de spanten, waartussen nog meer 
sporen van wegerplanken zijn aangetroffen. Ten 
zuidwesten van deze grote wegerplank liggen, 
onder eenzelfde massa van concretie en ballast-
stenen, ook enkele kleine resten van weger-
planken.

5.2.8 Zaathout

Op de multibeamopname van 2017 is een brede 
plank/balk in het midden van het wrak te zien 

25
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(afb. 5.8). Deze is gepositioneerd over de lengte 
van de kiel. Volgens de vrijwilligers van Stichting 
Archeos Fryslân ligt op deze positie het zaathout 
van het schip. Met het inmeten van het wrak 
hebben de vrijwilligers meetpunt 25 hierop 
geplaatst. Tijdens het multibeamonderzoek van 
de Rijksdienst in 2019 is dit fragment niet meer 
aangetroffen op de oorspronkelijke positie. 
Gedurende het veldwerk is ten zuiden van het 
wrak een deel van deze constructie met 
meetpunt 25 teruggevonden. Het is dus vrij 

recent naast het wrak gespoeld. Deze brede balk 
is heel sterk aangevreten door paalworm, 
waardoor de maten slechts bij benadering zijn 
opgenomen. De zware plank is maximaal 50 cm 
breed en 13,5 cm hoog. In het restant zijn zes 
sponningen zichtbaar. Gezien de afmetingen en 
oorspronkelijke locatie moet dit dus inderdaad 
om het zaathout gaan. De sponningen zijn 
uitgehakt op de plekken waar het zaathout over 
de liggers van het vlak ligt, waardoor het meer 
grip heeft (afb. 5.8, zie ook bijlage 5). 
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De sponningen zijn 30 tot 37 cm breed en 
ongeveer 3 cm diep. De breedte tussen de 
inkepingen op het zaathout komen overeen met 
de ruimte tussen de liggers 5 tot en met 11 
(vanuit het oosten geteld). Ook op de multi-
beamafbeelding van 2017 is te zien dat het 
zaathout over de liggers 5 tot en met 12 heeft 
gelegen (vanuit het oosten geteld). Het zaathout 
is op iedere inhout/ligger met twee zware ijzeren 
bouten van 2 cm dik vastgemaakt. Op de 
onderkant van het zaathout in de sponningen 
zijn nog de concretieresten van deze bouten te 
zien.

5.2.9 Andere constructiedetails

In het noordoosten is naast het wrak het enige 
constructieonderdeel gevonden dat oorspronke-
lijk hoger in de constructie van het schip zat, 
namelijk een knie (vnr 58, afb. 5.9, zie ook 
bijlage 6). Van de knie is enkel nog het lijf 
bewaard. De tak is volledig weggevreten door 
paalworm. De breedte van de knie is 18,5 cm.

Aan de noordkant van het wrak tussen de 
spanten zijn houten blokjes gevonden waarvan 
de functie onbekend is. Deze zaten in de loggaten 
van de spanten en zijn vermoedelijk ingespoeld.
Boven de grote wegerplank loopt een houten 
band van 3 cm breed en 10 cm hoog met twee 
inkepingen. De stukken hout tussen de 
inkepingen zijn te breed om tussen de spanten 
te passen. Mogelijk is dit een deel van een kist.
Verdere observaties onderwater zijn: tussen 
spant 4 en 5 (vanuit het oosten geteld), aan de 
noordelijke kant, zit een concretie. Tegen de 
westzijde van het inhout waarop meetpunt 273 
is aangebracht, zit aan de noordkant een 
metalen pen in de zijkant van de spant.

5.3 Vondsten

Tijdens het duikwerk is voor een waarderend 
onderzoek een groot aantal vondsten verzameld 
(tabel 5.1). Het gaat hierbij om fragmenten 
aardewerk en glas, stukken baksteen en natuur-
steen, metalen objecten, houten voorwerpen en 
vooral stukken van kleipijpen (steeltjes en 
ketels). Verder zijn verschillende ijzerconcreties 

geborgen. Deze bevatten behalve ijzeren 
objecten ook andere voorwerpen, die soms al 
deels uit de brokken steken. De concreties zijn 
door ArcheoCare te Maarssen onderzocht en 
indien (potentieel) interessant, geopend en 
uitgeprepareerd (zie bijlage 7). De vondsten 
hieruit zijn schoongemaakt en geconserveerd. 
De vondsten maken deel uit van de inventaris, 
lading en ballast van het schip. Enkele glasvond-
sten kunnen als jongere inspoelingsvondsten 
worden bestempeld. 

Om een beter overzicht te kunnen geven en de 
leesbaarheid te verhogen is ervoor gekozen om 

Tabel 5.1 Aantallen en percentage 
vondsten per materiaalcategorie.

Materiaal eigenschappen Aantallen  
vondsten

Percentage 
(%)

Gemengd 3 0,3

Glas 19 1,9

Keramiek - -

 Aardewerk 33 3,2

 Bouwaardewerk 9 0,9

 Pijpaarde 784 76,4

Metaal 24 2,3

 Brons 1 0,1

 Gietijzer 2 0,2

 IJzer 16 1,6

 Koper 12 1,2

 Lood 5 0,5

 Messing 1 0,1

 Tin 2 0,2

Organisch 3 0,3

 Dierlijk 1 0,1

 Haar 9 0,9

 Ivoor 3 0,3

 Plantaardig 5 0,5

 Hout 34 3,3

 Textiel 1 0,1

 Touw 3 0,3

 Visresten 48 4,7

Steen 2 0,2

 Basalt 1 0,2

 Graniet 2 0,2

 Vuursteen 3 0,3
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40 Van der Meulen & Smeele 2005, 271-273, 
afb. 23.3; Clevis 2009, 40 en 145, nrs. 
154-158; Van der Meulen & Smeele 2012, 
109-124.

41 Van der Meulen & Smeele 2005, 272. 
42 Bartels 1999; Van der Meulen & Smeele 

2005. 
43 Bartels 1999; Van der Meulen & Smeele 

2012.
44 Groeneweg 1992; Kleij 1996b; Kleij 2009; 

Van der Meulen & Smeele 2012.
45 Vergelijk Bartels 1999, 83; Gawronski & 

Kranendonk 2018, 278.
46 Zandstra 2014, 22, afb. 24. Daar foutief 

als witbakkend aardewerk 
gedetermineerd met datering 1650-
1700.

47 Elling 1975.

de beschrijving van de objecten in materiaal-
categorieën in te delen. De volgende categorieën 
worden hierna achtereenvolgens beschreven: 
aardewerk, kleipijpen, keramisch bouwmate-
riaal, glas, metaal, steen, hout, organische 
vondsten, botanische vondsten en eerder 
geborgen vondsten.
Elk onderdeel bestaat uit een korte inleiding, 
resultaten en interpretatie. De belangrijkste 
resultaten worden tevens meegenomen in 
hoofdstuk 6.

5.3.1 Aardewerk 
J. van Doesburg

Tijdens het duikonderzoek zijn 32 aardewerk-
scherven verzameld. Al het aardewerk is op basis 
van macroscopische kenmerken gedetermineerd 
(tabel 5.2). Het materiaal is per vondstnummer 
gesorteerd op bakselgroepen (roodbakkend 
aardewerk, faience en steengoed) en binnen 
deze groepen op oppervlaktebehandeling 
(glazuur op binnen- en/of buitenkant, slib) en 
decoratietechnieken (verf, stempels). Vervolgens 
zijn binnen deze subgroepen alle rand-, wand-, 
bodemscherven en additieven (oren, tuiten, 
stelen, knoppen, etc.) bij elkaar gelegd. Passende 
scherven zijn als één exemplaar genoteerd. 
Tevens is gekeken naar de conserveringsstaat 
van de scherven. Hierbij is eventuele verwering 
van het oppervlak en afronding van de breuken 
genoteerd. Bij de scherven is verder gekeken 
naar gebruikssporen, zoals krassen, aantasting 
van glazuur, brand- en roetsporen, en aange-
koekte resten zoals mortel- en kalkresten en 
depot. De vormen en typen zijn aan de hand van 
het Deventersysteem bepaald.

Resultaten
Het aardewerk bestaat voornamelijk uit rood-
bakkend aardewerk (21 van de in totaal 32 
scherven). Verder zijn vijf scherven steengoed 
met zoutglazuur en zes fragmenten faience 
geborgen.
Onder het roodbakkende aardewerk bevinden 
zich fragmenten van twee waskommen met 
manchetrand (r-kom-1).40 De kommen zijn zowel 
aan de buiten- als binnenkant voorzien van 
loodglazuur. De ene randscherf heeft een restant 
van een horizontaal worstoor aan de buitenzijde 
van de rand. De andere heeft op de buitenrand 

een decoratie van aaneensluitende slibboogjes 
van witte klei en aan de binnenzijde een witte en 
rode sliblaag in een ‘veer-’ of ‘marmer’-motief. 
Dit effect werd verkregen door twee soorten 
dunne slib (witte en rode) aan te brengen, het 
voorwerp op een draaiende schijf te plaatsen en 
die plotseling stil te zetten. De slibsporen lopen 
door de schok door elkaar. Deze techniek is 
vanaf de zeventiende eeuw vooral in Friesland 
gebruikt om diepe vergieten, oorkoppen, (was)
kommen en schotels te decoreren.41

Andere vormen zijn grote kommen/teilen met 
een dikke manchetrand (vnrs 12, 21 en 113) 
(mogelijk twee exemplaren, r-kom-), een cilin-
drische (melk)kan met afgeplatte rand (r-kan-8) 
en een vergiet met een manchetrand met drie 
horizontale ribbels op de buitenrand (r-lek-2). 
De meeste potten zijn aan beide zijden voorzien 
van loodglazuur. Enkele scherven zijn aan de 
buitenkant niet geglazuurd, maar beroet. Het 
gaat hierbij om scherven van kookpotten die op 
een open vuur hebben gestaan. Een van de 
bodemscherven is plat en heeft een standvoetje. 
Mogelijk is dit een scherf van een vroege 
sluitpan of bakpan. De potten van roodbakkend 
aardwerk zullen in regionale aardewerkcentra 
zijn vervaardigd, waaronder Friesland42 en West- 
(bijvoorbeeld Gouda)43 en Zuidwest-Nederland 
(zoals Bergen op Zoom en Oosterhout).44 De 
Friese producten hebben meestal opvallende 
bruinige vlekjes, die het gevolg zijn van 
verhitting van ijzerconcreties die van nature in 
de lokale klei aanwezig zijn. De waskommen zijn 
zeker in Friesland vervaardigd, evenals het 
vergiet en enkele andere scherven. Het 
kookgerei kan zowel uit Bergen op Zoom of 
Oosterhout als uit West-Nederland afkomstig 
zijn. Producten uit deze centra zijn op basis van 
het baksel moeilijk van elkaar te onderscheiden.
De scherven steengoed met zoutglazuur zijn 
mogelijk, met uitzondering van die in vondst-
nummer 21, afkomstig van één buikige kan. Deze 
kan was versierd met minimaal één, maar waar-
schijnlijk meerdere kleine ingedrukte rozetjes, 
opgebouwd uit in een cirkel geplaatste gestem-
pelde driehoekjes (waarschijnlijk s2-kan-96).45 
Ook bij het eerdere duikonderzoek zijn twee 
scherven, waaronder de bodem, van deze kan 
gevonden.46 Dergelijke kannen zijn zowel in 
Frechen in het Westerwald als in Stadlohn en 
Vreden in Münsterland gemaakt.47 De producten 
uit beide pottenbakkerscentra zijn nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden en komen de gehele 
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48 Kleij 1996a, 48, afb. 12; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 278, nr. 5.3.15.

49 Bij eerder duikonderzoek is een 
wandscherf van een mineraalwaterfles 
met rond bindstempel SELTERS rond 
een leeuw en de eenregelige tekst 
HERZOGTHUM NASSAU gevonden; zie 
Zandstra 2014, 23, afb. 26, 26a.

50 Ook bij eerder duikonderzoek is een 
randscherf van een bord op standring 
met blauwe verfversiering van faience 
gevonden. Deze is foutief als industrieel 
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gedetermineerd; zie Zandstra 2014, 22, 
afb. 25a-b. 

51 Vergelijk Gawronski & Kranendonk 
(2018, 291, 5.4.30, NZR2.00462CER078), 
waar een datering van 1650-1750 wordt 
aangehouden. 

achttiende en een groot gedeelte van de negen-
tiende eeuw voor.48 De jongere, negentiende-
eeuwse exemplaren zijn meestal onversierd. De 
andere scherf steengoed met zoutglazuur is 
afkomstig van een kannetje uit de omgeving van 
Keulen.49

Faience is vertegenwoordigd met een randfrag-
ment van een vergiet (vnr 103, f-lek-4), een 
wandscherf van een ongedecoreerd bord met 
geknikte vlag (vnr 73, f-bor-) en een randscherf 
van een bordje en twee wandstukjes van een kom 
met blauwe verfversiering (vnr 65, 75, f-kom-, vnr 
65, f-bor-8).50 De vergiet heeft een manchetrand 
en horizontaal worstoor.51 De voorstelling op het 
bordje en de kom is, gezien de sterke fragmen-

tatie van beide, niet geheel duidelijk. Het lijkt te 
gaan om krulmotieven in twee kleuren blauw.

Interpretatie
Het gaat om een betrekkelijk klein aantal aarde-
werkscherven. Ze vertegenwoordigen vrijwel 
allemaal verschillende voorwerpen, met uitzon-
dering van een aantal scherven steengoed met 
zoutglazuur van een bolle kan, twee randfrag-
menten van een kom/teil en twee scherven 
faience van een kom met blauwe beschildering. 
Bij deze laatste twee scherven hoort ook een 
scherf van een bordje met hetzelfde type 
decoratie. Het lijkt erop dat de scherven het 
gebruiksaardewerk van de scheepsbemanning 

Tabel 5.2 Aantallen randen, wanden en bodems aardewerk per vondstnummer.

Vondstnr. Rand Wand Bodem Baksel Deventercode Vorm/type

12 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-kan-8 steile kan

12 2 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-kom- manchetrand

12 1 steengoed, zoutglazuur s2- grote kan

16 1 roodbakkend, loodblazuur bi/bu r-

16 1 roodbakkend, loodglazuur bu, loodglazuur en 'marmer' bi r-kom-1 waskom

18 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-lek-2 vergiet

18 1 roodbakkend, loodglazuur met slibboogjes bu, loodglazuur 
en ‘marmer’ bi

r-kom-1 waskom

21 1 steengoed, zoutglazuur s2-

21 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-

21 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-? manchetrand

45 3 steengoed, zoutglazuur s2- grote kan

65 2 faience, blauwe verf f-kom- kom

65 1 faience, blauwe verf f-bor-8 schoteltje

73 1 faience f-bor- bord

75 1 faience, blauwe verf f-

80 1 roodbakkend, loodglazuur bi, beroet bu r-

88 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-

88 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-

88 1 steengoed, zoutglazuur s2-

91 1 roodbakkend, loodglazuur bi, beroet bu r-

94 1 roodbakkend, witte slib, loodglazuur bi 

103 1 faience f-ver-2 vergiet, horizontal oor

107 2 roodbakkend, loodglazuur bi/bu  r-

107 2 roodbakkend, loodglazuur bi, beroet bu  r-

113 1 roodbakkend, loodglazuur bi/bu r-kom- manchetrand

115 1 foodbakkend, loodglazuur bi standvoetje

Totaal 13 15 4
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52 In Flevoland zijn verschillende 
‘vuilnisbootjes’ opgegraven, maar deze 
dateren uit de negentiende eeuw en 
bevatten aanzienlijk grotere aantallen 
scherven dan de Stavoren 18.

53 Zie Duco 1982, 111; Duco 1987; https://
www.claypipes.nl/18e-eeuw.

54 https://www.claypipes.nl/18e-eeuw/
lobben.

vertegenwoordigen. Het gaat zowel om 
kookgerei als eet- en drinkgerei. Een deel van 
het roodbakkend aardewerk komt uit Friesland. 
Het overige aardewerk is in andere pottenbak-
kerscentra in Nederland, zoals Gouda, Delft, 
Bergen op Zoom en Oosterhout, en Duitsland 
(Westerwald of Münsterland) geproduceerd. Het 
lijkt in elk geval niet op ingespoeld materiaal te 
gaan, omdat de scherven nauwelijks sporen van 
verwering vertonen en allemaal uit dezelfde 
periode dateren. Ook een duiding als lading lijkt 
niet aannemelijk, tenzij we ervan uitgaan dat de 
lading uit grond met huisvuil bestond.52 Het 
materiaal vertoont namelijk sporen van gebruik 
(beroeting, slijtagesporen). De fragmenten zijn 
te klein en te weinig diagnostisch om op basis 
hiervan een nauwkeurige datering te kunnen 
geven voor de ouderdom van het scheepswrak. 
Ze kunnen globaal in de (eerste helft van de) 
achttiende eeuw worden gedateerd.

5.3.2 Kleipijpen 
J. van Doesburg en K. van Egmond

Tijdens het onderzoek is een aanzienlijk aantal 
fragmenten van kleipijpen geborgen: 67 hele en 
fragmenten van ketels en 717 stukken van 
steeltjes, waarvan 96 versierde. Alle delen van de 

kleipijpen zijn macroscopisch onderzocht. Daarbij 
is onderscheid gemaakt tussen ketels en steeltjes. 
Bij de ketels is gekeken naar de ketelvorm, ketel- 
en hielmerken, de aan-/afwezigheid van decoratie 
op de steeltjes en sporen van gebruik (beroeting 
binnen-/buitenkant. Uit enkele koppen zijn 
mogelijke tabaksresten verzameld.

Resultaten
De pijpenkoppen kunnen in drie groepen 
worden onderverdeeld. Twee zijn van het vroeg-
ovale of ovoïde type (Duco-type h), negen van 
het licht asymmetrische ovoïde type, waarbij de 
ene kant boller is dan de andere, (Duco-type 
g,8x) en 28 van een hybride type dat zowel 
kenmerken van type h als type g heeft.53 De rest 
van de pijpenkoppen kon niet ingedeeld worden 
in een groep. Alle koppen, op een enkele na, 
hebben een gladde ketel. De afwijkende kop 
heeft een lobbenversiering op de onderkant van 
de ketel.54 Boven de lobben is een gedeelte van 
een reliëfstempel --II zichtbaar. Het stuk is 
vergeleken met de andere koppen vrij sterk 
verweerd. Zeven koppen hebben het wapen van 
Gouda als bijmerk op de hiel; vijf keer in 
combinatie met de letter S. Bij twee andere zijn 
op de andere zijde van de hiel twee stippen 
aangebracht. Een van de twee is geglad en zeker 
van de eerste kwaliteit. De andere is te veel 
verweerd om dit te kunnen vaststellen. 

Tabel 5.3 Aantallen pijpenketels met herkenbaar ketel- of hielmerk.

Vondstnr. Aantal Keteltype Bijmerk voor  Bijmerk achter Hielmerk Hielmerk datering Algemene datering

79 1 twee klaverbladen 1731-1840 1731-1840

90 2 f-g gekroonde 67 1728-1868 1730-1775

90 1 f-g wapen Gouda ,s wapen Gouda ,s gekroonde fg 1728-1771 1730-1771

90 1 f-g onleesbaar 1730-1775

94 2 f-g gekroonde 67 1728-1868 1730-1775

106 2 g-g wapen Gouda ,s wapen Gouda ,s gekroonde fg 1728-1771 1750-1771

106 1 g-g II 1730-1775

106 1 f-g gekroonde 67 1728-1868 1730-1775

114 1 f-g gekroonde 67 1728-1868 1730-1775

121 1 g-g gekroonde 86 1732-1879 1750-1775

121 1 g druiventros -

123 1 f-g gekroonde 67 1728-1868 - 

126 1 twee klaverbladen 1731-1840 1731-1840

126 1 f-g gekroonde 67 1728-1868 1730-1775

Totaal 46
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55 https://www.claypipes.nl/merken/
cijfers/67.

56 https://www.claypipes.nl/merken/
letters/fg.

57 https://www.claypipes.nl/merken/
personen/bot-h. 

58 https://www.claypipes.nl/merken/
personen/klavers-2.

59 https://www.claypipes.nl/merken/
cijfers/85.

60 https://www.claypipes.nl/merken/
cijfers/86.

61 https://www.claypipes.nl/merken/
letters/s.

62 https://www.claypipes.nl/merken/
personen/druiventros.

Vanaf het begin van de achttiende eeuw doen 
bijmerken hun intrede. Dit werd door het 
Goudse pijpenmakersgilde aangevraagd en 
toegekend. Zo konden de Goudse pijpen 
worden beschermd tegen de pijpen die, buiten 
de controle van het gilde om, in plaatsen 
rondom Gouda geproduceerd. Vanaf 1739 
verlenen de Staten van Holland en West-
Friesland een octrooi voor Goudse pijpmakers 
om het Goudse wapen op de zijkant van de hiel 
van de hoogste kwaliteit pijpen, zogenaamde 
‘porcelijne’ pijpen, te plaatsen. In 1740 werd een 
aanvullend octrooi vastgelegd, waarin werd 
bepaald dat Goudse pijpen voorzien dienen te 
worden van een Gouds wapenschild aan beide 
zijden van de hiel, met de letter ‘S’ als 
toevoeging. S staat hierbij voor ‘slegte’, 
waarmee ‘gewone’ pijpen werden aangeduid. 
Het was pijpmakers van buiten Gouda op straffe 
van enorm hoge geldstraffen verboden het 
Goudse bijmerk in welke vorm dan ook te 
gebruiken. Goudse ‘porcelijne’ pijpen werden 
vanaf dat moment beschermd door het wapen 
van Gouda aan één zijde van de hiel. De 
‘gewone’ Goudse pijpen werden beschermd 
door het wapen van Gouda aan beide zijden van 
de hiel met daarboven de letter ‘S’.
De meeste koppen hebben een hielmerk op de 
onderkant. Het gekroonde cijfer 67 komt het 
vaakst voor (26)55, gevolgd door de gekroonde 
FG (zeven56), bot (twee)57 en twee klaverbladen 
(twee).58 De gekroonde cijfers 8559 en 8660, de 
gekroonde S61 en de druiventros62 komen elk één 
keer voor. Ongeveer 20 procent van de steeltjes 
is gedecoreerd met een band van geometrische 
motieven. De decoratie is altijd dezelfde, 
behalve op één fragment waarop de tekst 
GOUDA is aangebracht.

Interpretatie
Een groot deel van de pijpen lijkt niet te zijn 
gerookt. Dit geldt in elk geval voor de met de 
gekroonde 67 gemerkte pijpen. In de ketels van 
de pijpen (vnrs 40, 61, 74 en 126) is organisch 
materiaal aangetroffen dat blijkt te bestaan uit 
boekweitdoppen (zie paragraaf 5.3.9). In de 
omgeving van de kleipijpen is ook textiel (vnr 
66) aangetroffen, dat mogelijk is gebruikt als 
verpakkingsmateriaal (zie paragraaf 5.3.9). 
Kleipijpen werden vaak per gros in een houten 
ton verkocht. Mogelijk behoren ze tot de lading.
Sommige pijpen met andere merken zijn over-
duidelijk wel gerookt. Ze zijn aan de binnen- of 
buitenkant beroet. In een aantal gevallen is in 
een pijpenkop een restant tabak gevonden. 
Mogelijk behoorden ze tot de pijpenvoorraad 
van de schipper en zijn bemanning. 
De pijpenkoppen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de datering van het scheepswrak. 
Het relatief hoge aantal pijpenkoppen van het 
hybride h-g-type, gecombineerd met de 
datering van de makersmerken en het bijmerk 
wapen van Gouda (zeven exemplaren), lijkt op 
een datering in de periode van ca. 1740-1760 te 
wijzen. Een datering van het wrak na 1770 lijkt 
op basis van de pijpen onwaarschijnlijk.

5.3.3 Keramisch bouwmateriaal 
J. van Doesburg

Dit is een relatief kleine materiaalcategorie, 
bestaande uit stukken van tegeltjes en bakstenen 
(in totaal zeven fragmenten) en een verglaasd stuk 
bouwkeramiek (vnr 38). Het materiaal is macro-
scopisch bekeken en op basis daarvan ingedeeld. 

10cm
1:2

0

a b c

Afb. 5.10 Tegelfragmenten (vnrs 4 en 42).
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63 Vergelijk De Jonge 1971, 135 en afb. 151-
b; Van Dam 1988; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 69, nr. 1.6.1.12.

64 Zandstra 2014, 19, 1fb. 18-19.
65 Van Holk 1997, 156.
66 Van der Meulen & Smeele 2005, 236.
67 Soetens 2001, 170-197.
68 De typen kunnen in verband met het 

ontbreken van randen niet worden 
bepaald. Het gaat waarschijnlijk om de 
typen gl-fle-2, 6 of 8; Zie Kottman 1999, 
961-963.

69 Bij het eerdere onderzoek zijn eveneens 
twee bodems van wijnflessen van 
donkergroen glas geborgen; zie 
Zandstra 2014, 20, afb. 20. 

70 Zie Kottman 1999, 198. Waarschijnlijk 
een glas van type gl-kel-2.

71 Vergelijk Bartels 1999, 997, nr. 196-198; 
Gawronski & Kranendonk 2018, 339, nr. 
5.8.45. 

Deze categorie bestaat uit vier fragmenten van 
drie verschillende tegeltjes van witbakkende klei 
met tinglazuur en een decoratie in blauwe of 
paarse verf, en vier bakstenen, waarvan twee van 
geelbakkende en twee van roodbakkende klei.

Resultaten
Twee van de tegelfragmenten (vnrs 4 en 42) 
passen bij elkaar (afb. 5.10) en zijn voorzien van 
een blauwe beschildering van een landschap 
met gebouwen en bomen binnen in een dubbele 
cirkel. Op de hoeken zijn zogenaamde ‘ossen-
koppen’ aangebracht. Een gedeelte van het 
oppervlak is afgebladderd. De twee andere 
tegelstukken zijn versierd met in wit uitge-
spaarde, gestileerde blad- en bloemmotieven op 
een paarse, fijn gestreepte ondergrond.63 Ze 
hebben beide een hoekversiering: de ene in de 
vorm van een blad met drie lobben, de andere 
een kwartdeel van een bloem of blad met twee 
complete en twee halve cirkels. De stukken zijn 
vergelijkbaar met de fragmenten wandtegels, 
waaronder een vrijwel complete tegel van 
8 x 8 cm, die bij het eerdere onderzoek zijn 
geborgen.64 Deze hoekmotieven wijzen erop dat 
de tegels in tableaus van minimaal vier in een 
vierkant geplaatste sets hebben gezeten. 
Dergelijke tegeltableaus zaten vaak in of rond 
een schouw. Twee van de baksteenfragmenten 
zijn van geelbakkende klei (formaten: ? x 7 x 
3 cm; ? x 8 x 3,5 cm). De andere twee zijn van 
roodbakkende klei (16,5 x 8 x 4 cm; 22,5 x 
11,5 cm). Van beide soorten heeft één mortel-
resten. Vondstnummer 38 bevat een stuk 
versinterd bouwkeramiek (ongeveer 9,5 x 
5,5 cm, dikte 1,6 cm). De buitenkant is grijs en de 
binnenkant is paars. Het oppervlak is poreus. 

Interpretatie
Onduidelijk is of de tegels en bakstenen deel 
hebben uitgemaakt van de inventaris of dat het 
hier om lading of ballast gaat. Het is gezien de 
vondstlocatie aannemelijker dat ze deel hebben 
uitgemaakt van een haard- of stookplaats in het 
schip. In de achttiende eeuw bestond deze vaak 
uit een stookvloer met aan de achterzijde een 
haardplaat. Deze plaat kon van gietijzer zijn of 
uit geglazuurde wandtegels zijn opgebouwd.65 
De wandtegels kunnen globaal in de achttiende 
eeuw worden gedateerd. De tegel met blauwe 
beschildering zou in Friesland kunnen zijn 
geproduceerd, degene met de paarse decoratie 
waarschijnlijk niet. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw werd paars in Friesland slechts 
incidenteel toegepast bij de productie van 
wandtegels.66 Mogelijk komen deze uit een 
ander deel van de Republiek. Ook de bakstenen 
dateren uit de achttiende eeuw.

5.3.4 Glas 
J. van Doesburg

In totaal zijn 21 wand- en bodemfragmenten 
glas en een compleet glazen flesje geborgen 
(tabel 5.4). Het materiaal is sterk gefragmen-
teerd en bestaat uit individuele scherven van 
objecten. De meeste scherven zijn door hun 
verblijf onderwater aangetast en geïriseerd. Dit 
proces is ook na de berging doorgegaan. 
Al het materiaal is macroscopisch bekeken. 
Daarbij is onderscheid gemaakt op basis van de 
kleur van het glas: groen, lichtgroen, bruin en 
transparant. Binnen de verschillende kleur-
groepen is onderscheid gemaakt tussen rand-, 
wand- en bodemscherven. Verder is gekeken 
naar de vorm en de productiewijze en is 
informatie daarover genoteerd (mal, geblazen). 
Tevens is vastgelegd in hoeverre het materiaal is 
aangetast. Het materiaal is zoveel mogelijk in 
het Deventersysteem ingedeeld. 

Resultaten
Het complete flesje van bruin glas is met een 
mal geproduceerd (vnr 81, gl-fle-). Het is waar-
schijnlijk een frisdrankflesje.67 In vondstnummer 
55 zit een wandscherf heldergroen glas van een 
tweede exemplaar. Beide flesjes dateren van na 
1945. De overige glasscherven dateren wel uit de 
tijd van het zinken van het schip. Het gaat, met 
uitzondering van een fragment transparant glas, 
om wand- en bodemscherven van wijnflessen 
met een hoge ziel van groen glas.68 Enkele van de 
bodemstukken hebben aan de buitenzijde een 
pontielmerk.69 De scherven zijn sterk geïriseerd. 
Onder de vondsten bevindt zich de ranke stam 
van een kelkglas van transparant glas. In de stam 
bevindt zich in het bovenste deel een lang-
gerekte luchtbel, die aan de bovenzijde tot in de 
kelk doorloopt.70 Kelk en voet ontbreken. In 
tegenstelling tot de scherven groen glas, is dit 
fragment niet geïriseerd. Het kelkglas is waar-
schijnlijk in de achttiende eeuw in Nederland 
geproduceerd.71
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Interpretatie
Ook de hoeveelheid glas is betrekkelijk klein 
(tabel 5.4). Net zoals bij het aardewerk vertegen-
woordigen de meeste scherven individuele 
objecten: voornamelijk geblazen bolle wijn-
flessen met een hoge, ronde ziel. Verder zijn een 
deel van een kelkglas van transparant glas, een 
compleet, in een mal gemaakt flesje van bruin 
glas en een wandscherf van een tweede 
exemplaar van groen glas gevonden. Deze 
laatste twee moeten als ingespoelde vondsten 
worden geïnterpreteerd. De fragmenten van de 
wijnflessen en de stam van het drinkglas dateren 
globaal uit de periode 1700-1775.72 Waarschijnlijk 
zijn de flessen en het glas aan boord gebruikt en 
geen handelswaar geweest.

5.3.5 Metaal 
J. van Doesburg, B. van Os en N. Brinck

Tijdens het onderzoek is een aanzienlijk aantal 
metaalvondsten geborgen. Het gaat hierbij 
zowel om duidelijk herkenbare objecten als om 
ijzerconcreties, met daarin allerlei fragmenten 
van objecten van uiteenlopende materialen 
(tabel 5.5). 

De vondsten zijn gereinigd en geconserveerd 
door ArcheoCare te Maarssen (zie bijlage 7) en 
daarna macroscopisch bekeken en beschreven. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in voorwerpen 

van ijzer, lood-tin- en koperlegeringen. De 
voorwerpen zijn zoveel mogelijk in functionele 
groepen ingedeeld. Van de tinnen lepels en de 
loden kogel zijn met een handheld XRF-apparaat 
metingen gedaan van de metaalsamenstelling.
Hierna worden de voorwerpen beschreven. 
Enkele voorwerpen bestaan uit elementen van 
verschillende materialen, zoals hout en metaal. 
Deze worden besproken bij de categorie waaruit 
het grootste of belangrijkste deel bestaat.

Bestek
Er zijn twee tinnen lepels (vnrs 46 en 60) 
gevonden. Beide hebben een ronde bak 
(resp. 6,1 cm en 6,4 cm diameter) en een op 
verticale doorsnede zeskantige steel die aan het 
uiteinde licht uitloopt (resp. 11 en 11,1 cm). Op de 
achterkant van de bak bevindt zich een korte 
naald.73 De lepel in vondstnummer 60 heeft op 
de voorkant van de bak een gekroonde roos met 
in de kroonband de initialen IHB (afb. 5.11 en afb. 
5.12). Niet geheel duidelijk is welke tinnengieter 
achter deze initialen schuilgaat. Het zou een 
Amsterdamse of misschien een Venlose maker 
kunnen zijn.74 De lepel dateert uit de achttiende 
eeuw.75 
Het andere exemplaar heeft op de bak een 
ingeslagen gekroond wapen van Amsterdam met 
in de kroon de initialen HPS en in de kroonband 
de cijfers ??51 (afb. 5.13 en afb. 5.14). Ter weers-
zijden van het stadswapen staan de letters KK in 
rechthoekige kaders. Het Amsterdamse kleinkeur 
is in 1689 ingesteld en gedurende lange tijd 

Tabel 5.4 Aantallen scherven glas (rand, wand, bodem, Deventercode, vorm/type) per 
vondstnummer.

Vondstnr. Rand Wand Bodem Kleur Deventercode Vorm/Type

9 1 2 groen gl-fle- wijnfles

13 1 transparant gl-kel-2? kelkglas

14 2 groen gl-fle- wijnfles

20 3 1 groen gl-fle- wijnfles

44 2 1 groen gl-fle- wijnfles

52 1 groen gl-fle- wijnfles

55 1 helder groen gl-fle- fles

72 1 groen gl-fle wijnfles

81 1 bruin gl-fle- fles

85 2 groen gl-fle- wijnfles

97 1 groen gl-fle- wijnfles

127 1 groen gl-fle- wijnfles

Tabel 5.5 Metaalvondsten geordend per 
vondstnummer, metaalsoort en type object.

Vondstnr Materiaal Beschrijving

1 metaal conische steen van 
loodcarbonaat

11 koper geelkoper deel van een olielamp

15 ijzer ijzeren fragment van een 
haardplaat

17 metaal conische stenen van 
loodcarbonaat

26 lood verbogen loodplak

27 ijzer concretie

29 metaal conische steen van 
loodcarbonaat

35 koper vork

36 metaal conische stenen van 
loodcarbonaat

38 ijzer concretie

39 ijzer concretie

46 tin tinnen lepel 

48 metaal (fragmenten van) conische 
stenen van loodcarbonaat

51 metaal metaalfragment

56 metaal fragmenten van metalen hendel

60 tin tinnen lepel 

63 ijzer kneppelkogel 

69 lood strip

70 ijzer kneppelkogels

71 brons tapkraan

72 koper cardanische scheepslamp 

75 koper fragment koperblik

76 lood loden plaatje

87 ijzer schuifkogel

87 ijzer concretie met afdruk

92 ijzer metalen staafje

95 koper schoengesp

96 ijzer gesmede ijzeren nagel met 
vierkante kop

108 koper schoengesp

111 ijzer staaf

112 ijzer concretie met schelpen

114 ijzer concretie

117 lood musketkogel

119 koper schoengesp

120 messing kaartpasser

120 metaal speld

122 metaal staaf

122 lood loodplaatje

123 metaal staaf (fragment)

124 koper schoengesp

124 koper speld

124 koper koperblik

124 ijzer concretie met afdruk spijker

124 gietijzer kogel

130 gietijzer draaibas met draaimik 

72 Kottman 1999, 961-963; Soetens 2001, 
25-54. 

73 Baart et al. 1977, 297, type II.
74 Dubbe 2009, 467.
75 Baart et al. 1977, 3299, type II; 

Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 355; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 308, 5.7.1.1 (met een 
te vroeg eindigende datering). 
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Interpretatie
Ook de hoeveelheid glas is betrekkelijk klein 
(tabel 5.4). Net zoals bij het aardewerk vertegen-
woordigen de meeste scherven individuele 
objecten: voornamelijk geblazen bolle wijn-
flessen met een hoge, ronde ziel. Verder zijn een 
deel van een kelkglas van transparant glas, een 
compleet, in een mal gemaakt flesje van bruin 
glas en een wandscherf van een tweede 
exemplaar van groen glas gevonden. Deze 
laatste twee moeten als ingespoelde vondsten 
worden geïnterpreteerd. De fragmenten van de 
wijnflessen en de stam van het drinkglas dateren 
globaal uit de periode 1700-1775.72 Waarschijnlijk 
zijn de flessen en het glas aan boord gebruikt en 
geen handelswaar geweest.

5.3.5 Metaal 
J. van Doesburg, B. van Os en N. Brinck

Tijdens het onderzoek is een aanzienlijk aantal 
metaalvondsten geborgen. Het gaat hierbij 
zowel om duidelijk herkenbare objecten als om 
ijzerconcreties, met daarin allerlei fragmenten 
van objecten van uiteenlopende materialen 
(tabel 5.5). 

De vondsten zijn gereinigd en geconserveerd 
door ArcheoCare te Maarssen (zie bijlage 7) en 
daarna macroscopisch bekeken en beschreven. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in voorwerpen 

Tabel 5.4 Aantallen scherven glas (rand, wand, bodem, Deventercode, vorm/type) per 
vondstnummer.

Vondstnr. Rand Wand Bodem Kleur Deventercode Vorm/Type

9 1 2 groen gl-fle- wijnfles

13 1 transparant gl-kel-2? kelkglas

14 2 groen gl-fle- wijnfles

20 3 1 groen gl-fle- wijnfles

44 2 1 groen gl-fle- wijnfles

52 1 groen gl-fle- wijnfles

55 1 helder groen gl-fle- fles

72 1 groen gl-fle wijnfles

81 1 bruin gl-fle- fles

85 2 groen gl-fle- wijnfles

97 1 groen gl-fle- wijnfles

127 1 groen gl-fle- wijnfles

Tabel 5.5 Metaalvondsten geordend per 
vondstnummer, metaalsoort en type object.

Vondstnr Materiaal Beschrijving

1 metaal conische steen van 
loodcarbonaat

11 koper geelkoper deel van een olielamp

15 ijzer ijzeren fragment van een 
haardplaat

17 metaal conische stenen van 
loodcarbonaat

26 lood verbogen loodplak

27 ijzer concretie

29 metaal conische steen van 
loodcarbonaat

35 koper vork

36 metaal conische stenen van 
loodcarbonaat

38 ijzer concretie

39 ijzer concretie

46 tin tinnen lepel 

48 metaal (fragmenten van) conische 
stenen van loodcarbonaat

51 metaal metaalfragment

56 metaal fragmenten van metalen hendel

60 tin tinnen lepel 

63 ijzer kneppelkogel 

69 lood strip

70 ijzer kneppelkogels

71 brons tapkraan

72 koper cardanische scheepslamp 

75 koper fragment koperblik

76 lood loden plaatje

87 ijzer schuifkogel

87 ijzer concretie met afdruk

92 ijzer metalen staafje

95 koper schoengesp

96 ijzer gesmede ijzeren nagel met 
vierkante kop

108 koper schoengesp

111 ijzer staaf

112 ijzer concretie met schelpen

114 ijzer concretie

117 lood musketkogel

119 koper schoengesp

120 messing kaartpasser

120 metaal speld

122 metaal staaf

122 lood loodplaatje

123 metaal staaf (fragment)

124 koper schoengesp

124 koper speld

124 koper koperblik

124 ijzer concretie met afdruk spijker

124 gietijzer kogel

130 gietijzer draaibas met draaimik 

76 Dubbe et al. 1979. 
77 Baart et al. 1977, 310-311; Dubbe 2009, 

108-109 (met verdere 
literatuurverwijzingen, vooral 2804-4 
voor identiek stempel. 

78 Er zijn verschillende lepels met dit 
jaartal gemerkt; Zie Baart et al. 1977, 308; 
Dubbe 2009, 71-129.

79 Zandstra 2014, 24-25. Niet te 
determineren vanaf de foto’s.

80 Vergelijk Baart et al. 1977, 311, ill. 105-d. 
(De wed.) Jan Obre leverde ook tinnen 
lepels aan de VOC, onder andere voor de 
schepen Amsterdam en Hollandia; zie 
Gawronski 1996, 208. 

81 Dubbe 2009, 103, 2527.
82 Wij delen niet de mening van Zandstra 

(2014, 25) dat deze lepel eveneens door 
Jan Obre is vervaardigd. 

83 Baart et al. 1977, 307-308, ill. 1010-a; 
Dubbe et al. 1979, 222; Dubbe 2009, 104, 
2597. Alle met initialen PP boven 
stadswapen Amsterdam. Hierdoor 
waarschijnlijk niet Piet Ploegman die 
eveneens de initialen PP gebruikte, 
maar deze in kroonband boven 
gekroonde roos plaatste; zie Dubbe 
2009, 105, 2629.

84 Zandstra 2014, 38, 2 bijlage 10.
85 Baart et al. 1977, 310-312, type XII; 

Gawronski & Kranendonk 2018, 309, 
5.7.1.3.

86 Zie Baart et al. 1977, 322-324; Gawronski, 
Kist & Stokvis-van Boetselaer 1992, 347-
349; Gawronski & Kranendonk 2018, 
328, 5.7.14

87 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 348-349, H2975, H048, 
H1760; Gawronski 1996, 209; Gawronski 
& Kranendonk 2018, 309-310, 5.7.1.3.

88 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetzelaer 1992; Gawronski 1996, 308-
309; Van Doesburg et al. in 
voorbereiding. 

gebruikt.76 De initialen HPS staan voor de tinne-
gieter Harmen Pietersz Schagt, die in elk geval in 
1751 actief was.77 Het getal --51 wijst erop dat de 
lepel in 1751 is gemaakt.78

Bij eerder duikonderzoek zijn ook twee tinnen 
lepels gevonden.79 Ze zijn van hetzelfde type als 
de hierboven beschreven twee exemplaren. De 
ene lepel is gemerkt met het Amsterdamse 
kleinkeur. Boven het stadswapen staan de 
initialen IO.80 Onder de kroon staat het jaartal 
1751. De initialen zijn waarschijnlijk die van de 
weduwe van tinnegieter Jan van Obre, die het 
atelier na het overlijden van haar echtgenoot 
voortzette.81 Zij wordt in 1751 genoemd als 
lepelmaker. De tweede lepel is betrekkelijk 
slecht geconserveerd. Ook deze lepel is voorzien 
van het Amsterdamse kleinkeur. Daarboven de 
initialen PP(?) In de kroonband staan mogelijk 
ook letters.82 De initialen PP(?) zouden voor 
tinnegieter Pieter Pieterse kunnen staan, die na 
1674 werkzaam was in Amsterdam.83 
Verder is een ovale bak met deel van de 
vierkante steel van een derde tinnen lepel 
aangetroffen (lengte 7 cm, breedte bak 4,5 cm). 
Op de halfronde naald zat een ‘onduidelijk’ 
stempeltje.84 De lepel dateert uit de achttiende 
eeuw.85 
Vondstnummer 35 is een roodkoperen vork met 
vier relatief dunne, lange en scherpe tanden 
(lengte tanden 5,2 cm) en een platte steel 
eindigend in een halfronde verbreding met iets 
opstaand uiteinde (afb. 5.15).86 De totale lengte 
is 17,5 cm, de breedte van het einde 2 cm. Er zijn 
geen merken. De vork dateert globaal uit de 
achttiende eeuw.87

De lepels en de vork zijn niet voorzien van  
eigenaarsmerken of -initialen, iets wat in deze 
periode met enige regelmaat op bestek uit 
scheepswrakken voorkomt.88

Vondstnummer 62 is een ijzeren mes met 
houten heft. Het ijzer van het lemmet is groten-
deels opgenomen in een concretie. De openge-
zaagde concretie heeft een lengte van 9,4 cm en 
een maximale breedte van 1,8 cm. Het houten 
heft heeft een lengte van 11,2 cm. Het heeft zes 
facetten, met rib op het midden van de boven- 
en onderkant. De onderkant is aan het uiteinde 
verbreed. Dit type greep wordt vanwege de 
vorm ook wel pistoolgreep genoemd. De 
achterkant is aangepunt afgerond. De breedte 
aan de lemmetzijde is 1,9 cm. De maximale 
breedte is 3,2 cm. Aan het uiteinde bevindt zich 
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Afb. 5.12 Detail van het makersmerk 

IHB (vnr 60). 
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Afb. 5.13 Voor- en achterzijde van lepel in tin-loodlegering (vnr 46). 

Afb. 5.11 Voor- en achterzijde van lepel in tin-loodlegering (vnr 60). 
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Afb. 5.14 Detail van het makersmerk 

HPS en jaartal (17)51 (vnr 46). 
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Afb. 5.15 Voorzijde van roodkoperen vork (vnr 35). 
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89 Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 349; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 318.

90 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer (1992, 448) en Gawronski & 
Kranendonk (2018, 363, 6.2.1) voor 
delen van vrijwel identieke exemplaren; 
verder Kleij (2013, 10-11) voor een 
vergelijkbare duimstok van anderhalve 
voet. Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 448-449, vooral H2044, 
H2379; Kleij 2013.

91 In de verschillende delen van de 
Republiek werden uiteenlopende 
duimmaten gebruikt. Zo was er naast de 
Amsterdamse duim bijvoorbeeld de 
Rijnlandse duim (2,61 cm) en de 
Gelderse duim (2,7 cm). 

92 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 448-449, vooral H2044, 
H2379. Deze komen uit het wrak van de 
Hollandia (vergaan 1740-1750); Kleij 2013, 
11; Gawronski & Kranendonk 2018, 364.

een messing lemmetbeschermer/greepring met 
een breedte van 0,9 cm. Het angelgat is 
0,7 x 0,5 cm. Dit hefttype dateert uit de periode 
1650-1750. Messen zijn multifunctionele 
gebruiksvoorwerpen, die voor verschillende 
doeleinden zijn gebruikt. Dit mes is, gezien de 
vorm van het lemmet en het heft, waarschijnlijk 
als eetmes gebruikt.89

Duimstok
Vondstnummer 98 is een uitvouwbare duimstok 
van hout en koperen delen (afb. 5.16).90 Het 
eerste meetgedeelte bestaat uit een lang, op 
verticale doorsnede vierkant, ebbenhouten 
balkje van 18,9 x 1,1 cm. Het ene uiteinde is 
voorzien van twee vierkante geelkoperen plaatjes 
(1,2 x 1,2 cm), vastgezet met een roodkoperen 
nageltje. Het andere uiteinde heeft twee 
halfronde, koperen plaatjes (1,1 x 1,2 cm), met 
een geelkoperen klinknageltje dat ook door het 
koperen meetlatje is geslagen. De achterzijde is 
voorzien van drie parallelle lengtegroeven. De 
voorzijde heeft ook drie lengtegroeven, maar op 
de middelste lijn is een maatverdeling van 1 (X) 
tot en met 7 in cijfers en met zeer kleine koperen 
nageltjes aangebracht (afb. 5.17). Op alle drie de 
lijnen zijn verder nageltjes aangebracht. Tussen 
de cijfers zijn tot en met het cijfer 3 telkens drie 
nageltjes aangebracht. Deze vertegenwoordigen 
kwart duimen. Daarna zijn alleen halverwege de 
cijfers nageltjes (halve duimen) aangebracht. De 
afstand tussen de cijfers varieert van 2,51 tot 
2,68 cm. Doordat de rijen nageltjes scheef zijn 

aangebracht zijn er verschillen in afstanden 
tussen beide zijden. Die afstand van de nageltjes 
tot en met het cijfer 3 is gemiddeld 0,7 cm. Het 
tweede, uitklapbare koperen, meetgedeelte 
heeft een lengte van 9,5 cm en een breedte van 
1,2 cm. De dikte is 1,5 mm. Op de kant waar op 
het hout de maatverdeling is aangebracht staan 
hier tussen twee gegraveerde, doorlopende leng-
telijnen de cijfers 8 t/m 11 (het laatste 
aangegeven als XX) met haakse streepjes. 
Halverwege tussen de cijfers zijn kortere haakse 
streepjes aangebracht voor halve voeten. De 
achterkant is voorzien van twee doorlopende 
lengtelijnen. Het geelkoperen meetdeel kan 
worden opgevouwen en past binnen een gleuf in 
het midden van het houten balkje. De totale 
lengte in uitgeklapte vorm bedraagt 28,4 cm. Dit 
komt overeen met 1 Amsterdamse voet.91 In een 
Amsterdamse voet gingen 11 duimen (= 2,57 cm). 

Interpretatie
Het gebruik van de Amsterdamse voet werd in 
1820 afgeschaft toen het metrische stelsel werd 
ingevoerd. De duimstok zal zijn gebruikt door 
een timmerman. Deze zal, wanneer hij in halve 
of kwart duimen moest meten, het houten deel 
hebben gebruikt met de fijne maatverdeling. 
Voor het grovere werk (halve, hele of meerdere 
duimen) was ook het koperen deel geschikt. Hij 
kon in totaal stukken tot een lengte van 
1 Amsterdamse voet in een keer meten. De 
meetlat dateert op basis van de uitvoering en de 
vorm van de cijfers uit de achttiende eeuw.92
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Afb. 5.16 Voorzijde van de duimstok (vnr 62). 

Afb. 5.17 Details van de duimstok (vnr 62). 
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Draaibas
De draaibas (vnr 130) is een halfponder kanon met 
een lengte van 3 Engelse voet (afb. 5.18 en afb. 
5.19). De looplengte bedraagt 90,5 cm met een 
kulaslengte van 8 cm. Het verschil in lengte met de 
juiste afmeting van 3 voet (91,5 cm) valt binnen de 
speling die bij handgemaakte gietvormen 
acceptabel was. De binnendiameter van de loop is 
4 cm: voor een gietijzeren kogelgewicht van een 

half pond. Vlak voor de zundgat-astragaal 
(sierband) lijken nog resten van een gewichtsaan-
duiding aanwezig, maar die is niet duidelijk 
leesbaar meer. Of het kanon een keurmerk heeft 
gehad is ook niet meer te zien. Het is dus ook niet 
mogelijk om vast te stellen of het stuk gemaakt is 
voor een koopvaarder (merk P=proof) of een 
Engels oorlogsschip (merk: brede pijl). Het 
zundgat is voorzien van een verhoogde kruitpan, 

Afb. 5.18 Draaibas (vnr 130).

Afb. 5.19 Halfponder draaibas uit wrak bij Stavoren (vnr 130) (bron: Nico Brinck).

Afb. 5.20 Een bijna identieke 3-voets draaibas uit ongeveer 1700-1710 met minder slijtage (bron: Nico Brinck).
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93 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 161, 22.5.

94 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 161, 22.4.

95 Vergelijk Baart et al. 1977, 491, 967; 
Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 155, 458-459, vooral 
H2926, H2983; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 365, 6.3.4.

een verschijnsel dat na 1725 bij Engelse kanonnen 
in zwang kwam. De draaimik is nog grotendeels 
aanwezig. Deze is van smeedijzer en aangesmeed 
in een aparte werkplaats/smederij. De mik maakte 
het mogelijk het kanon op de reling of in een mars 
te gebruiken door de onderpen vast in een gat te 
zetten. De onderpen is bij dit kanon grotendeels 
verdwenen. Aan de druif werd een richtstaaf 
gesmeed om het kanon te richten. Hiervan is 
alleen nog de beugel om de kulasnek aanwezig.

Interpretatie
Dit soort kanonnetjes zijn de hele achttiende 
eeuw gebruikt; ze werden gegoten door diverse 
grotere en kleine ijzergieterijen. Er moeten tien-
duizenden van gemaakt zijn, voornamelijk van 
het 2,5-voetmodel (afb. 5.20). Kanonnen van het 
3-voetmodel komen minder frequent voor. Het 
is mogelijk dat het 2,5-voetmodel het meest 
praktisch bleek en men rond 1750 gestopt is met 
het gieten van 3-voeters. Er komen trouwens 
ook draaibassen voor met tussenliggende 
lengtes. Ze zijn bij duizenden geëxporteerd uit 
Engeland, waaronder vele naar Nederland. Ze 
dragen bijna allemaal het gewicht in Engelse 
maten, hundredweight-quarts-pounds, inge-
graveerd voor de zundgat-astragaal. Nadat ze 
gekeurd zijn door middel van proefschieten 
kregen ze, als ze bedoeld waren voor de koop-
vaardij of de export, een P ingegraveerd vóór het 
gewichtgetal.

Projectielen
In totaal zijn zes projectielen gevonden 
(vnrs 63, 70, 87, 117 en 124).
Vondstnummer 63 is een ronde ijzeren kneppel-
kogel met een diameter van 6,5 cm en een 
vierkant gat van 1,8 x 1,8 cm.93 De kogel heeft een 
duidelijke gietnaad. 
Vondstnummer 70 bevat twee ronde ijzeren 
kneppelkogels. De ene heeft een diameter van 
6,3 cm en een vierkant gat van 1,7 x 1,7 cm. De 
andere heeft een diameter van 6,8 cm en een 
rechthoekig gat van 1,5 x 1,8 cm. Beide kogels 
hebben een duidelijke gietnaad (afb. 5.21).
Vondstnummer 87 bevat twee delen van een 
schuifkogel. Beide bestaan uit een vierkant 
gesmede ijzeren pen (lengte 25,4 cm en 
minimaal 23 cm) met aan één uiteinde een haaks 
oog (diameter 4 cm en dikte 3 cm en diameter 
5 cm en dikte 2 cm).
Vondstnummer 117 is een loden musketkogel 
met een diameter van 1,7 cm. 

Vondstnummer 124 is een ronde gietijzeren 
kogel (diameter 6,1 cm) met een duidelijke 
gietnaad (afb. 5.22).94 

Interpretatie
Opvallend is dat dat de kalibers van alle kogels 
anders zijn dan die van de draaibas. Dit betekent 
dat er andere kanonnen (2-ponders en mogelijk 
ook 3-ponders) aan boord moeten zijn geweest 
of dat de kogels als balans of handelswaar 
moeten worden geïnterpreteerd. 

Kaartpasser
Vondstnummer 120 is een kaartpasser van 
messing (afb. 5.23).95 De passer bestaat uit twee 
armen met een halfrond bovendeel met rond 
scharnier (gesloten 4,2 cm (3,7 cm exclusief 
scharnier) bij 4,9 cm buitenkant) en korte poten 
(lengte 4,5 cm). De bovendelen hebben elk aan 
de uiteinden twee ronde schijven met gat (dikte 
1,7-2,2 mm). Deze vallen om elkaar heen en 
worden afgesloten door ronde schijven, waarvan 
één met een klinknagel die door alle gaten loopt 
en aan de buitenkant is geklonken. De poten 
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Afb. 5.21 Kneppelkogels in de vondstnummers 70 en 87.

Afb. 5.22 Gietijzeren kogel (vnr 124).
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96 Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 96, 6.3; Gijsbers, 
Koehler & Morel 2010, 24-25, 78-80.

hebben een op verticale doorsnede driehoekige 
vorm (0,7 x 0,5 cm). Aan de buitenkant, op een 
derde van boven, bevindt zich een horizontale 
groef en op twee derde een inkeping. Op de 
onderkant bevindt zich een ondiepe inkeping 
haaks op de breedte. In deze inkepingen zaten 
stalen punten, waarmee afstanden op kaarten 
gemeten en overgezet konden worden. 
Aan de hand van het XRF-onderzoek is gecon-
stateerd dat de passer en naald zijn gemaakt van 
messing met 33 procent zink. Dit leidt tot een 
datering van na 1720, vanwege de uitvinding van 
de productie van metallisch zink door destillatie. 
Hierdoor konden in West-Europa hogere 
gehaltes dan 28 procent zink worden gemaakt.

Loden blokken
Vondstnummers 1, 17, 29, 36 en 48 bevatten 
(fragmenten van) zwarte conische stenen. Deze 
bestaan uit loodcarbonaat (cerussiet; PbCO3), 
waarschijnlijk van oorspronkelijk loodoxide 

(litharge), wat een afvalproduct was uit de zilver-
industrie (voor het opzuiveren van zilvererts via 
cupellatie). Om dit te verkrijgen, is zilvererts 
vermengd met lood en daarna oxidatief verhit in 
conisch aardewerk. Het edele metaal blijft 
daarna over. Het loodoxide wordt daarna of 
weer omgewerkt tot lood of als grondstof 
gebruikt voor loodwit, het belangrijkste witte 
pigment tot de twintigste eeuw (uitvinding van 
titaanwit). De zwarte buitenkant is een lood-
sulfide, die is ontstaan door een reactie met 
sulfide in de zeebodem. 

Interpretatie
Mogelijk hebben we hier te maken met een half-
fabricaat voor het maken van witte verf.

Olielamp
Vondstnummer 72 is een geelkoperen cardani-
sche scheepslamp met drie pitten.96 De 
oliehouder bestaat uit een vrij vlak bovendeel 
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Afb. 5.23 Voorzijde van messing kaartpasser (vnr 120). 
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Afb. 5.24 Cardanische olielamp met drie pitten (vnr 72). 
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97 Gijsbers, Koehler & Morel 2010, 24-25, 
78-80.

98 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992; 432, 6.3.1; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 144, 2.21.2.

99 Vergelijk Baart et al. 1977, 174, 229-230; 
Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 325-330, vooral H682, 
H125, H2278; Gawronski & Kranendonk 
2018, 566-567, type B.

100 Zie Gawronski & Kranendonk 2018, 588, 
afb. 34 voor beugel-, angel- en 
ankervorm.

101 Vergelijk Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 331-334, vooral H749, 
H1061, H1125, H908; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 268, 10.20.6.

102 Zie Gawronski & Kranendonk 2018, 588, 
afb. 34 voor beugel-, angel- en 
ankervorm. Vergelijk Gawronski, Kist & 
Stokvis-van Boetselaer 1992, 335, H3021.

103 Vergelijk Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 325, H2049, 330, H2653.

met aan de onderkant een brede manchet en 
een half bolrond onderdeel (diameter 12,6 cm). 
Daaronder bevindt zich een cilindrische huls 
(diameter 4,2 cm) met verbrede onderkant 
(diameter 4,9 cm) met draairingen. Het onderste 
deel is in de manchet van het bovendeel 
vastgezet. In de bovenzijde van het bovendeel 
bevindt zich in het midden een korte opstaande 
cilinder met opening (diameter 2,9 cm). De 
cilinder is door een gat in de oliehouder 
gestoken. Langs de rand van de bovenzijde 
bevinden zich drie opstaande lontgaten 
(diameter 1 cm), elk met een kleine schotel-
vormige olievanger (2,4 cm). De opening van de 
opstaande cilinder was oorspronkelijk 
afgesloten met een dop met oog. De olie die 
tijdens het branden uit de lonten sijpelde, werd 
in de olievangers opgevangen en middels 
gaatjes in de opstaande delen van de lontgaten 
terug in het reservoir gevoerd. De cardanische 
ophanging bestaat uit een ring vervaardigd uit 
een koperstrip (diameter 14,7 cm). De uiteinden 
hiervan zijn met een nagel aan elkaar geklonken. 
Twee haaks op elkaar geplaatste asjes aan de 
buitenkant van de oliehouder zijn door gaatjes 
in de ring gestoken. Doordat de diameter van de 
gaatjes groter is dan die van de asjes, kan de 
oliehouder vrij bewegen. Aan de buitenzijde van 
de ring bevinden zich eveneens twee haaks op 
elkaar geplaatste asjes. Deze asjes hebben waar-
schijnlijk in twee gaatjes in een halfronde beugel 
gezeten. Ook hier was de diameter van de 
gaatjes groter dan die van de asjes, waardoor de 
ring vrij kon bewegen. De halfronde beugel heeft 
een steel met aan de onderzijde een standaard 
gehad of was op een houten constructie 
bevestigd (afb. 5.24). Het systeem van asjes en 
gaten vormden de cardanische ophanging, 
waardoor de lamp bij bewegingen van het schip 
horizontaal bleef. Cardanische lampen van dit 
type komen voor vanaf de zeventiende eeuw.97 

Vondstnummer 11 is een verbogen geelkoperen 
strip van ca. 15 cm lang en 1,2 cm breed met een 
dikte van 10 mm. In beide afgebroken uiteinden 
zit een half gaatje. Dicht bij één hiervan zit een 
nageltje waarmee beide uiteinden aan elkaar 
geklonken zijn. Dit wijst erop dat de strip een 
gebogen (ronde?) vorm heeft gehad. 
Waarschijnlijk heeft de strip deel uitgemaakt van 
de bovengenoemde cardanische lamp. Het zou 
een deel van de tweede cardanische ring kunnen 
zijn.98

Schoengespen
Er zijn vier schoengespen van koperlegeringen 
gevonden (vnrs 95, 108, 119 en 124). 
Vondstnummer 108 is een schoengespje met een 
afgeronde vierkante beugel (3,2 x 3,2 cm) en 
losse middenstijl (afb. 5.25).99 De beugel is 
versierd met smalle banen die naar de randen 
lager worden. De angel (lengte 1,4 cm, maximale 
breedte 0,6 cm) heeft aan één kant van de 
beugel een geultje uitgesleten door intensief 
gebruik. Het ankervormige anker is aan de 
achterzijde versierd met een rondeel tussen 
beide ankerpoten (lengte 2 cm, breedte 
ankerpoten 1,9 cm). Angel en anker zijn met een 
koperen pennetje in de gaatjes van de beugel 
gezet.100

Vondstnummer 95 is een angel en anker van een 
schoengesp (afb. 5.26).101 Beide zijn aan elkaar 
gezet door middel van een koperen pennetje 
door de scharnierogen. De angel is 2,6 cm lang 
en maximaal 0,8 cm breed. Het open anker 
(lengte 3,6 cm, maximale breedte 3,7 cm) heeft 
een korte stekel (0,5 cm).
Vondstnummer 119 is een gesp met een recht-
hoekige, geprofileerde beugel met een losse 
middenstijl (totale lengte 6 cm (4,9 cm zonder 
sierlijsten), breedte 3,8 cm) (afb. 5.27).102 De 
uiteinden van de beugel zijn afgerond en de 
korte zijden zijn voorzien van sierlijsten met vijf 
rondingen: twee lage aan beide uiteinden en een 
bredere, hoge in het midden. In de rondingen 
zijn smalle groefjes aangebracht. Deze groefjes 
eindigen bij een dubbele groef op het midden 
van de breedte van de uiteinden. De smalle, 
enkele angel (lengte 2,5 cm, maximale breedte 
0,7 cm) kan aan beide zijden in een ondiepe 
angelrust worden ingelaten. De angelrusten 
bevinden zich in het midden van de golvende 
binnenkant van de beugel. De gesp heeft een 
ovaalvormig open anker (lengte 3,5, grootste 
breedte 3,7 cm) met een korte stekel (1 cm lang). 
Angel en anker zijn met een koperen pennetje in 
gaatjes aan de binnenkant van de beugel 
bevestigd. Een makersmerk is niet aangetroffen.
Vondstnummer 124 is eveneens een schoengesp 
met een rechthoekige beugel met afgeronde 
hoeken en met een losse middenstijl (afb. 5.28). 
De lengte is 6,8 cm en de breedte 5,1 cm. De 
voorzijde is voorzien van krullen (ter hoogte van 
de middenstijl), bloemen en stippen in 
Rococostijl.103 Langs de randen bevindt zich een 
parelrand. De angel is dubbel gevorkt (lengte 
2,7 cm, maximale breedte 1,1 cm). Het open 
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104 Zie Gawronski & Kranendonk 2018, 588, 
afb. 34 voor beugel-, angel- en 
ankervorm.

105 Baart et al. 1977, 174, 172-175; Gawronski, 
Kist & Stokvis-van Boetselaer 1992, 325-
336; Gawronski & Kranendonk 2018, 
566-568.

106 Mardsen 1974; Baart et al. 1977, 172, 174, 
nrs. 228-230; Gawronski & Kranendonk 
2018, 566-568; Museum Rotterdam, 
Collectie: zoekactie schoengesp; 
Rijksmuseum, Rijksstudio: zoekactie 
schoengesp.

anker (lengte 3,3 cm, maximale breedte 4,1 cm) 
heeft twee korte stekels (0,7 cm).104 Op de 
bovenzijde van de ankerplaat staat een 
ingeslagen tekst ---XXX. De drie kruisjes wijzen 
erop dat de gesp in Amsterdam is gemaakt. 
Angel en ankerplaat zijn met een koperen staafje 
in gaatjes van de beugel bevestigd. De beugel is 
ter hoogte van de gaatjes licht verdikt.

Interpretatie
De opgedoken schoengespen dateren allemaal 
uit de achttiende eeuw.105 Meestal zijn gespen in 
deze periode van een koperlegering en vrij 
eenvoudig en sober van uitvoering, maar soms 

zijn ze (rijk) versierd en van brons, zilver of zelfs 
goud.106 Drie van de vier gespen behoren tot 
bekende typen. Exacte parallellen voor die in 
vondstnummer 119 zijn niet gevonden.

Spelden
Vondstnummers 120 en 124 zijn koperen speldjes 
(afb. 5.29). Vondstnummer 120 bevat een speld 
met een lengte van 2,4 cm. De andere speld 
(vnr 124) heeft een lengte van 1,7 cm. 
Aan de hand van het XRF-onderzoek is gecon-
stateerd dat de speld uit vondstnummer 120 is 
gemaakt van messing met 33 procent zink. Dit 
leidt tot een datering van na 1720, vanwege de 
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Afb. 5.26 Voorzijde van de angel en anker van een 

schoengesp (vnr 95). 
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Afb. 5.25 Voorzijde van schoengespje (vnr 108). 
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Afb. 5.27 Voorzijde van schoengesp (vnr 119). 
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Afb. 5.28 Voorzijde van schoengesp (vnr 124). 
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Afb. 5.29 Koperen speldje (vnr 120).
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107 Vergelijk Baart et al. 1977, 352-356, vooral 
657-660; Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 188, 359, 3.1.2; 
Gawronski & Kranendonk 2018, 344, 
5.8.58, vooral NZR2.00269MTL003.

108 Baart et al. 1977, 352; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 344.

uitvinding van de productie van metallisch zink 
door destillatie. Hierdoor konden in West-
Europa hogere gehaltes dan 28 procent zink 
worden gemaakt.

Tapkraan
Vondstnummer 71 is een gegoten bronzen 
tapkraan (afb. 5.30). De kraan bestaat uit een in 
het midden bolle en aan het uiteinde taps 
toelopende lange buis met een ronde, naar 
beneden taps toelopende verbreding (buiten-
diameter boven 2,1 cm, beneden 1,6 cm) met een 
verticaal gat voor de kraan en een naar beneden 
gebogen mond (totale lengte 12,9 cm, lengte buis 
8 cm en mond 2,8 cm, diameter uiteinde 1,0 cm, 
mond 0,7 cm).107 De uiteinden van de buis en 
mond eindigen bij de verbreding in een driehoek. 
Aan de bovenzijde van de verbreding bevinden 
zich twee lage nokjes, waarachter de kraan kon 
worden vastgezet. De mond heeft een ronde 
doorsnede en de omtrek van een gestileerde 
dierenkop (paard?). De kraan ontbreekt. Op de 
kraan is geen merk aangetroffen (eventueel merk 
heeft waarschijnlijk op de kraan gezeten). 

Interpretatie
Bronzen en geelkoperen tapkranen komen vanaf 
de vijftiende eeuw voor naast houten 
exemplaren. Ze werden in het spongat van een 
houten vat geslagen om bier of wijn te kunnen 
tappen. In tegenstelling tot de houten 
exemplaren worden ze regelmatig gevonden. 
De tap dateert waarschijnlijk uit de achttiende 
eeuw.108 

Overige vondsten
Naast de hierboven beschreven metaalvondsten 
zijn nog elf metaalvondsten gedaan. Van een 
aantal voorwerpen is de vorm of exacte functie 
niet bekend. 

• Vondstnummer 15 is een stuk van een giet-
ijzeren plaat met een minimale lengte van 
18,5 cm en een minimale breedte van 8,5 cm en 
een dikte van 4,5 mm. Het gaat hoogstwaar-
schijnlijk om een stuk van een haardplaat. 

• Vondstnummer 26 is een verbogen loodplak 
(dikte 2,3 mm).

• Vondstnummer 51 betreft een deel van een 
tweede ijzeren strip (minimale lengte 6,8 cm, 
breedte 1,5 cm, dikte 0,6 cm). 

• Vondstnummer 56 zijn fragmenten van een 
metalen hendel met een licht verbreed, 
afgerond uiteinde en gat (minimale lengte 
6,6 cm, breedte 1,6 cm, breedte bij het gat 
2,1 cm, diameter oog 0,7 cm, dikte 0,6 cm).

• Vondstnummer 69 is een sterk verbogen 
loden strip met een dikte van 2,9 mm.

• Vondstnummer 75 is een klein fragment 
koperblik.

• Vondstnummer 76 is een vrijwel rechthoekig 
loden plaatje (3,2 x 2,5 cm, 1 cm dik). 

• Vondstnummer 96 is een gesmede ijzeren 
nagel met een vierkante kop (14 cm lang, dikte 
1 cm, dikte kop 2,1 cm).

• Vondstnummer 111 is een stuk van een ijzeren 
staaf van minimaal 21 cm lengte met een 
vierkante doorsnede van 1,9 cm dikte. 

• In vondstnummer 122 zitten twee onbekende 
metaalvondsten. De eerste betreft een ijzeren 
staaf met een minimale lengte van 33,2 cm en 
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Afb. 5.30 Bronzen tapkraan (vnr 71). 
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109 Schweingruber 1982, 1990; Ilic 1991; 
http://insidewood.lib.ncsu.edu.

een diameter van 2,1 cm. De tweede vondst is 
een iets taps toelopende loodplak (13,3 x 
3,9-4,5 cm, dikte 1,4 mm) met aan één lange 
zijde vijf (onderlinge afstand 1,6 cm) en aan de 
andere zijde vier (onderlinge afstand 
3,0-2,3 cm) ronde nagelgaten. De afdrukken 
van de koppen zijn deels zichtbaar in het lood.

• Vondstnummer 124 betreft vier gebogen 
stukjes koperblik met een rechte rand en een 
ijzerconcretie.

5.3.6 Steen 
B. van Os en E. Rensink

In totaal zijn zeven vondsten gedaan die tot de 
materiaalcategorie steen gerekend kunnen 
worden. Hiervan betreffen twee vondsten 
graniet (vnrs 3 en 33), één vondst basaltsteen 
(vnr 82), twee vondsten vuursteen (vnrs 5 en 10) 
en twee vondsten van een onbekende 
steensoort (vnrs 68 en 91).

Natuursteen
Vondstnummers 3 en 33 bevatten allebei een 
stuk graniet. Vondstnummer 82 is een hoekig 
stuk basaltsteen van ongeveer 15,5 x 10 x 10 cm 
(gewicht 3,16 kg). Aan één zijde bevindt zich een 
gedeelte van een ijzeren pen. De exacte functie 
is niet bekend.

Vuursteen
Vondstnummer 10 betreft een fijnkorrelige, zeer 
homogene, zwart gekleurde vuursteen. Het 
oppervlak van de vuursteen is glanzend. De 
dorsale zijde toont ca. 75 procent cortex. Deze is 
sterk afgerond en deels (bijna) verdwenen. 
Delen van de fijnkorrelige, zwarte vuursteen 
schemeren zelfs door de cortex heen. Op de 
dorsale zijde is tevens een klein, ‘klingvormig’ 
negatief zichtbaar. In eerste instantie is dit 
beoordeeld als mogelijke (decorticatie)afslag. 
Echter, verschillende kenmerken wijzen op een 
natuurlijk stuk vuursteen, waaronder de 
vreemde versplintering bij het ‘slagvlak’, de niet-
ontwikkelde slagbult en de atypische slaggolven 
op ventrale zijde. Deze kenmerken wijzen op een 
pseudo-artefact. De steen is niet compleet, het 
uiteinde (distale deel) is afgebroken. De 
afmetingen van het stuk vuursteen zijn: lengte = 
4,2 cm, breedte = 3,5 cm, dikte = 1,0 cm.
Vondstnummer 5 betreft een compleet stuk, 

zwart gekleurde, fijnkorrelige vuursteen dat aan 
beide zijden grotendeels uit afgeronde cortex 
bestaat. De bovenrand van de dorsale zijde laat 
over enkele centimeters afsplinteringen zien die 
vlak en vrij regelmatig zijn en om deze reden 
enigszins doen denken aan door mensen aange-
brachte retouche. Deze rand sluit aan op een 
natuurlijk splijtvlak op de achterzijde. De 
onderzijde (ventrale zijde) bestaat grotendeels 
uit grillige, onregelmatige cortex (ondiepe 
holtes), zoals we die ook van Zuid-Limburgse 
vuursteen (met name Orsbachvuursteen) 
kennen. Ook deze steen betreft vermoedelijk 
een pseudo-artefact, hoewel de regelmatige, 
vlakke ‘retouche’ opvallende gelijkenis vertoont 
met door mensen aangebrachte retouche. De 
afmetingen van het stuk vuursteen zijn: lengte = 
7,4 cm, breedte = 6,0 cm, dikte = 2,1 cm.
De tweede vondst, eveneens vondstnummer 5, 
betreft een natuurlijk, vermoedelijk door vorst 
sterk aangetast (gefragmenteerd) stuk 
vuursteen. De kleur is zwart en vergelijkbaar met 
andere stukken vuursteen. De afmetingen zijn: 
lengte = 7,7 cm, breedte = 4,6 cm, dikte = 2,7 cm.

5.3.7 Hout 
J. van Doesburg

Tijdens het onderzoek zijn meerdere houtvond-
sten gedaan, waarvan een deel te fragmentarisch 
of te klein is, zodat niet te bepalen is wat voor 
voorwerp het geweest moet zijn (tabel 5.6). De 
takjes, twijgjes en andere houtfragmenten zijn 
door BIAX Consult op de binnen houtonderzoek 
gebruikelijke manier onderzocht. Hierbij zijn 
indien mogelijk in drie groeirichtingen van het 
hout doorsnedes gemaakt die onder een doorval-
lend-lichtmicroscoop zijn bekeken. In het geval 
van zeer hard of sterk verweerd materiaal is ook 
gebruikgemaakt van opvallend-lichtmicroscopen. 
Determinatie vond plaats aan de hand van de 
vergelijkingscollectie van BIAX Consult en deter-
minatiewerken van Schweingruber en Ilic, alsook 
de website InsideWood.109

Heften
Naast het al bij de metaalvondsten beschreven 
houten mesheft (vnr 62) zijn nog twee andere 
heften gevonden (vnrs 105 en 116).
Vondstnummer 105 is een houten heft, mogelijk 
van ebbenhout, van een mes (afb. 5.31). De 
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110 Vergelijk Baart et al. 1977, 336, 640; 
Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 467-470; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 316-317, 5.7.10.7.

111 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer (1992, 467-470) met 
vergelijkbare heften uit het wrak van de 
Hollandia (1740-1750). Ook uit het wrak 
van de Rooswijk (1740) komen 
vergelijkbare heften. Verder Gawronski 
& Kranendonk 2018, 316-317.

112 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 465-466.

113 Vergelijk Gawronski & Kranendonk 
2018, 204, 28.49, 246-247, 4.16.1.

lengte is 9,8 cm. Het heft loopt naar het lemmet 
taps toe.110 De diameter aan het uiteinde is 
2,9 cm en bij het lemmet 1,6 cm. Op de eindknop 
bevindt zich in het midden een deukje met 
daaromheen vier concentrische ringen. Onder de 
knop is een uitgestoken golvende zone te zien, 
met 1,4 cm daaronder een dunne golvende 
inkeping. Daaronder, op 4,4 cm, staan zes 
ingekeepte concentrische lijnen eindigend boven 
een smaller uiteinde voor een ringgreep. Deze 
laatste ontbreekt. In het heft zit een gat van 
0,9 cm. Het heft is waarschijnlijk van een eetmes 
uit de periode 1700-1800.111 

Vondstnummer 116 is een houten kegelvormig 
heft met een lengte van 10 cm (afb. 5.32).112 
De maximale breedte bedraagt 4,3 cm en de 
breedte bij het lemmet is 1,7 cm. De onderkant is 
afgeplat rond. Ongeveer halverwege is een lichte 
draairibbel aanwezig. De ijzeren greepring heeft 
aan de onderzijde vijf zwaluwstaarten. De lengte 
daarvan is 1,2 cm en waar alleen een ring is, 
bedraagt die 0,7 cm. Het gat is excentrisch en 
heeft een diameter van 0,5 cm. Mogelijk gaat 
het om een heft van een guts of beitel.113

Korvijnagel
Vondstnummer 89 is een (pok)houten korvijnagel 
(afb. 5.33). Deze werd in gaten in de nagelbank 

Tabel 5.6 De houten voorwerpen.

Vondstnr. Houtsoort Omschrijving

7 houten lat

23 houten wig

24 houten wig

25 lepel

28 houtfragment

37 houtfragment

47 houtfragment

62 mesheft

86 wilg en es takjes / twijgjes

89 korvijnagel

94 eik houtfragment

98 ebbenhout, 
geelkoper

duimstok

104 houtfragment

105 ebbenhout mesheft

116 heft van guts of beitel

123 den houtfragment

124 den versteend hout

128 den versteend hout

129 steel gereedschap
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Afb. 5.31 Voorzijde van mesheft (vnr 105). 
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Afb. 5.32 Voorzijde van heft (vnr 116). 
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Afb. 5.33 Korvijnagel (vnr 89). 
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114 Zie Baart et al. 1977, 294-295; Gawronski, 
Kist & Stokvis-van Boetselaer 1992, 122-
124, 10.8-9. 

gestoken, voor het beleggen van touwwerk. De pin 
heeft een lengte van 26,5 cm en een diameter van 
2,7 cm. De halfronde knop is 2,2 cm hoog en heeft 
een diameter van 3,4 cm, met bovenop een draai-
restant. Aan de buitenkant staan drie concentri-
sche ringen dicht bij de onderrand. Ongeveer 1 cm 
daaronder zit nog een ring. De korvijnagel heeft 

een stompe punt van 1,8 cm met draairestant.

Lepel
Vondstnummer 25 is een houten lepel met een 
halfronde bak die aan het uiteinde is afgeplat 
(afb. 5.34).114 De lengte van de bak is 5,3 cm en de 
breedte 5,2 cm. De dikte varieert van 0,3 cm tot 
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Afb. 5.34 Tekening houten lepel (vnr 25).
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115 Zie Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 156, 20.27; Gawronski & 
Kranendonk 2018, 246-247, 4.16.

116 Op basis van de Schregerlijnen (zie 
Rijkelijkhuizen 2008, 55-59). Zie 
Gawronski, Kist & Stokvis-van 
Boetselaer 1992, 346, H1270 voor een 
vergelijkbaar exemplaar, maar dan van 
schildpad. Verder Baart et al. 1977, 131-
132, 110 t/m 113. 

0,5 cm, de diepte is 0,9 cm. De steel sluit 
naadloos aan op de bak. De steel is licht 
gebogen, minimaal 13,2 cm lang (uiteinde 
ontbreekt) en verloopt van ovaal naar gefacet-
teerd rond. De dikte varieert van 1,3 cm tot 
0,8 cm. De datering en herkomst is niet bekend.

Overige houtvondsten
Vondstnummer 129 is een steel, mogelijk van 
een stuk gereedschap, met een lengte van 
31,4 cm en een ovale verticale doorsnede van de 
uiteinden van 3,6 x 2,8 cm (afb. 5.35).115 Het 
dunste deel is 3,2 x 2,5 cm. De afgeronde, platte 
onderkant heeft gebruikssporen. De bovenkant 
is minder afgerond en beschadigd (wig?). 
Mogelijk gaat het om de steel van een bijl.
Ook de vondstnummers 123C en 123D bestaan 
uit fragmenten van dennenhout (123C, 123D). 
Vondstnummer 94D is zeer slecht bewaard 
gebleven, maar is gedetermineerd als mogelijk 
van eikenhout.

5.3.8 Archeozoölogische vondsten

Tijdens het onderzoek zijn naast de houten 
objecten ook dierlijke resten aangetroffen 
(waaronder enkele artefacten). Dit betreffen drie 
vlooienkammen of resten hiervan, een pelvis 
van een fuut en meerdere fragmenten van 
kabeljauw. 
De botresten zijn gedetermineerd aan de hand 
van de archeozoölogische vergelijkingscollectie 
van de Rijksdienst. De resten zijn gekwantifi-
ceerd op aantal fragmenten en gewicht. Om tot 
een idee van de formaten van de kabeljauwen te 
komen, zijn de verzamelde wervels vergeleken 
met individuen uit de collectie waarvan de 
lengte bekend is.

Vlooienkammen
J. van Doesburg, M. van Haasteren en H. van Haaster

Vondstnummer 49 is een tweezijdige 
vlooienkam van ivoor (afb. 5.36).116 De lengte is 
7,8 cm en de breedte 4,8 cm. De dikte varieert 
van 2 mm in het midden tot 1,2 mm aan de 
randen. De aan de uiteinden licht afgeronde 
eindstukjes zijn 5 mm breed. De 1,5 cm lange 
tanden eindigen bij een horizontale groef.

10cm
1:2

0

Afb. 5.35 Voorzijde van steel (vnr 129). 
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Afb. 5.36 Voorzijde van een ivoren vlooienkam (vnr 49).
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Afb. 5.37 Voorzijde van fragment van een ivoren vlooienkam (vnr 97). 
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Vondstnummer 97 is een fragment van een 
tweede dubbelzijdige ivoren vlooienkam (afb. 
5.37).117 De breedte is 4,4 cm en de minimale lengte 
2,2 cm. De breedte varieert van 1,7 mm in het 
midden tot 1,4 mm aan de randen. Het uiteinde is 
5 mm breed. De tanden zijn aan beide zijden 
1,3 cm lang. Ze eindigen bij een horizontale groef.

Vondstnummer 97 is bij het verzamelen in het 
veld omschreven als ‘houten splinters’. De 
splinters bleken echter de tanden van een benen 
luizenkam te zijn. De tanden hebben een lengte 
van ongeveer 1 cm. Op de zijkant van de tanden 
zijn zaagsporen te zien (afb. 5.38).

Interpretatie
Vlooienkammen komen voor sinds de Romeinse 
tijd. Ze veranderen door de tijd nauwelijks van 
vorm. De meeste zijn rechthoekig, soms met 
afgeronde korte zijden. Meestal hebben ze aan 
twee zijden tanden: soms aan één zijde een 
grove en aan de andere een fijne tanding, maar 
meestal aan beide zijden een fijne tanding. De 
kammen zijn meestal van (buxus)hout, been, 
gewei, ivoor of schildpad. Minder frequent zijn 
metalen kammen gevonden. Moderne 
exemplaren zijn van plastic.118 De meeste zijn 
onversierd. Soms zijn op het middendeel 
groeven of geometrische versieringsmotieven 
aangebracht. De kammen kunnen globaal in de 
achttiende eeuw worden gedateerd.119

Visresten en fuut
F. Laarman en M. Tensen

• Vondstnummer 22 betreft fragmenten van 
kabeljauw (Gadus morhua): elf wervels 
(precaudaal; > 1 m) en negen wervels 
(precaudaal; +/- 70 cm). Totaal: 46,1 gr.

• Vondstnummer 31 betreft fragmenten van 
kabeljauw: twee wervels (precaudaal; 
+/- 50 cm). Totaal: 0,9 gr.

• Vondstnummer 64 betreft fragmenten van 
kabeljauw: één wervel (precaudaal; +/- 50 cm) 
en twee graten. Totaal: 0,4 gr.

• Vondstnummer 83 betreft een fragment van 
een fuut: één pelvis (links). Totaal: 0,8 gr.

• Vondstnummer 72 betreft negentien 
fragmenten van vinstekeldragers (lepido-
triche) van kabeljauw. Vier overige fragmenten 
zijn vis, maar niet nader te determineren. 

Interpretatie
De fragmenten kabeljauw gaan vermoedelijk om 
mondvoorraad. De fuut is later ingespoeld.

5.3.9 Botanische vondsten 
J. van Doesburg, K. Hardy, H. van Haaster, 
L. Kubiak-Martens, C. Vermeeren, G. van 
Reenen en M. Galka

Tijdens de uitwerking zijn 29 monsters met 
botanische macroresten, plantaardige vezels, 
dierlijke haren en hout onderzocht door BIAX 
Consult te Zaandam (tabel 5.7).
Alle monsters zijn op de binnen archeobotanisch 
onderzoek gebruikelijke manier behandeld en 
geanalyseerd (zie bijlage 8). Van de breeuwsel-
monsters die uit dierlijke haren bestaan, is uit elk 
monster een steekproef van enkele tientallen 
haren genomen die met een doorvallend-licht-
microscoop zijn geanalyseerd. Bij dit onderzoek 
is gebruikgemaakt van enkele standaardwerken 
op het gebied van haaronderzoek en de vergelij-
kingscollectie van BIAX Consult.120

Plantaardige vezels (vnrs 66 en 94C) zijn met een 
microscoop met doorvallend licht in combinatie 
met een polarisatiefilter onderzocht. Hierbij is 
gebruikgemaakt van het determinatiewerk van 
Catling & Grayson en de vergelijkingscollectie 
plantaardige vezels van BIAX Consult.121

Voor de determinatie van de zetmeelkorrels is 
gebruikgemaakt van het werk van Torrence & 

Tabel 5.7 Overzicht van geanalyseerde monsters en resultaten van het 
macroresten onderzoek (zie bijlage 8).

Vondstnr Omschrijving Determinatie

40 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

53 breeuwsel haar van rund?

61 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

66 verpakkingsmateriaal neteldoek (Urtica)

74 A, B en C plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

78 breeuwsel haar van rund

84 haar haar van rund

86 takjes/twijgjes 2x wilg (Salix), 2x els (Alnus)

94C organica (botanisch?) vlasvezels (Linum usitatissimum)

94D organica (botanisch?) houtfragmenten, mogelijk eik (Quercus)

94E organica (botanisch?) doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

97C houten splinters tanden van benen luizenkam

102 breeuwsel haar van rund

118 breeuwsel haar van rund

122C organica haar van rund

123C organica (hout?) hout van den (Pinus)

123D organica (hout?) hout van den (Pinus)

124F stukje hout hout van den (Pinus)

124G organica (haar?) haar van rund

124H organica (haar?) haar van rund

125 breeuwsel haar van rund

126 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

128B hout hout van den (Pinus)

128C hout hout van den (Pinus)

134 sediment schelpen, vuursteen, graniet e.d., boekweit, vis

135 sediment schelpen, vuursteen, boekweit, vis, houtskool, veenmos, 
veenpluis

117 Zie Baart et al. 1977, 130-133; Gawronski 
& Kranendonk 2018, 514-515.

118 Derks & Vos 2010.
119 Gawronski & Kranendonk 2018, 514-515.
120 Deedrick & Koch 2004; Teerink 1991; 

Appleyard 1978.
121 Catling & Grayson 1998.

1cm
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Afb. 5.38 Losse tanden van een benen luizenkam uit vnr 

97. Op de zijkant van de tanden zijn de zaagsporen nog 

goed te zien (bron: BIAX Consult).
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Visresten en fuut
F. Laarman en M. Tensen

• Vondstnummer 22 betreft fragmenten van 
kabeljauw (Gadus morhua): elf wervels 
(precaudaal; > 1 m) en negen wervels 
(precaudaal; +/- 70 cm). Totaal: 46,1 gr.

• Vondstnummer 31 betreft fragmenten van 
kabeljauw: twee wervels (precaudaal; 
+/- 50 cm). Totaal: 0,9 gr.

• Vondstnummer 64 betreft fragmenten van 
kabeljauw: één wervel (precaudaal; +/- 50 cm) 
en twee graten. Totaal: 0,4 gr.

• Vondstnummer 83 betreft een fragment van 
een fuut: één pelvis (links). Totaal: 0,8 gr.

• Vondstnummer 72 betreft negentien 
fragmenten van vinstekeldragers (lepido-
triche) van kabeljauw. Vier overige fragmenten 
zijn vis, maar niet nader te determineren. 

Interpretatie
De fragmenten kabeljauw gaan vermoedelijk om 
mondvoorraad. De fuut is later ingespoeld.

5.3.9 Botanische vondsten 
J. van Doesburg, K. Hardy, H. van Haaster, 
L. Kubiak-Martens, C. Vermeeren, G. van 
Reenen en M. Galka

Tijdens de uitwerking zijn 29 monsters met 
botanische macroresten, plantaardige vezels, 
dierlijke haren en hout onderzocht door BIAX 
Consult te Zaandam (tabel 5.7).
Alle monsters zijn op de binnen archeobotanisch 
onderzoek gebruikelijke manier behandeld en 
geanalyseerd (zie bijlage 8). Van de breeuwsel-
monsters die uit dierlijke haren bestaan, is uit elk 
monster een steekproef van enkele tientallen 
haren genomen die met een doorvallend-licht-
microscoop zijn geanalyseerd. Bij dit onderzoek 
is gebruikgemaakt van enkele standaardwerken 
op het gebied van haaronderzoek en de vergelij-
kingscollectie van BIAX Consult.120

Plantaardige vezels (vnrs 66 en 94C) zijn met een 
microscoop met doorvallend licht in combinatie 
met een polarisatiefilter onderzocht. Hierbij is 
gebruikgemaakt van het determinatiewerk van 
Catling & Grayson en de vergelijkingscollectie 
plantaardige vezels van BIAX Consult.121

Voor de determinatie van de zetmeelkorrels is 
gebruikgemaakt van het werk van Torrence & 

Tabel 5.7 Overzicht van geanalyseerde monsters en resultaten van het 
macroresten onderzoek (zie bijlage 8).

Vondstnr Omschrijving Determinatie

40 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

53 breeuwsel haar van rund?

61 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

66 verpakkingsmateriaal neteldoek (Urtica)

74 A, B en C plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

78 breeuwsel haar van rund

84 haar haar van rund

86 takjes/twijgjes 2x wilg (Salix), 2x els (Alnus)

94C organica (botanisch?) vlasvezels (Linum usitatissimum)

94D organica (botanisch?) houtfragmenten, mogelijk eik (Quercus)

94E organica (botanisch?) doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

97C houten splinters tanden van benen luizenkam

102 breeuwsel haar van rund

118 breeuwsel haar van rund

122C organica haar van rund

123C organica (hout?) hout van den (Pinus)

123D organica (hout?) hout van den (Pinus)

124F stukje hout hout van den (Pinus)

124G organica (haar?) haar van rund

124H organica (haar?) haar van rund

125 breeuwsel haar van rund

126 plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum)

128B hout hout van den (Pinus)

128C hout hout van den (Pinus)

134 sediment schelpen, vuursteen, graniet e.d., boekweit, vis

135 sediment schelpen, vuursteen, boekweit, vis, houtskool, veenmos, 
veenpluis

Barton.122 Tevens is contact opgenomen met 
prof. Karen Hardy, zetmeelspecialist aan de 
universiteit van Barcelona.

Breeuwsel
In totaal zijn negen (mogelijke) breeuwselmon-
sters onderzocht (afb. 5.39).123 Alle monsters 
bleken te bestaan uit runderhaar. In sommige 
monsters was de conservering van de haren niet 
optimaal, omdat er een aanslag van teer, pek of 
ander materiaal (harpuis?) op de haren zat. 

Interpretatie
Haren van rund (en andere zoogdieren zoals geit 
en schaap) werden vroeger veel gebruikt om mee 
te breeuwen.124 Het haar werd gekocht bij leer-

looierijen, waar het in grote hoeveelheden 
vrijkwam bij de werkzaamheden voor het looien 
van leer.

122 Torrence & Barton 2006.
123 Het gaat om de vnrs 53, 78, 84, 102, 118, 

122C, 124G, 124H en 125.
124 Zie bijvoorbeeld Ryder 1998.

Afb. 5.39 Runderhaar uit vnr 102 met resten van pek, 

hars of vergelijkbaar materiaal (zie bijlage 8).
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125 Blankaart 1698, 258.

Boekweitdoppen
In het voorschip werden in een concretie de 
resten van honderden kleipijpen gevonden. In 
de ketels van de pijpen (vnrs 40, 61, 74 en 126) 
werd organisch materiaal aangetroffen dat bleek 
te bestaan uit boekweitdoppen (afb. 5.40). 

Interpretatie
Boekweitdoppen werden vroeger veel gebruikt 
om glazen en ander breekbaar materiaal in te 
verpakken.125 Vermoedelijk werden ook 
kleipijpen tijdens het transport beschermd met 
boekweitdoppen.

Sediment
Ook in de twee sedimentmonsters (vnrs 134 en 
135) zijn boekweitdoppen gevonden. Andere 
vondsten in deze monsters zijn mariene 
schelpen, stukjes vuursteen, graniet (en ander 
gesteente), visresten, houtskoolfragmenten en 
resten van eenarig wollegras (Eriophorum 
vaginatum). Deze laatste resten zijn waarschijnlijk 
afkomstig van turf(resten) die zich aan boord 
bevonden, als lading of brandstof. 

Textiel en zetmeel
In de omgeving van de kleipijpen is ook textiel 
(vnr 66) aangetroffen dat mogelijk is gebruikt als 
verpakkingsmateriaal (afb. 5.41).

Uit het microscopisch onderzoek bleek dat de 
vezels waaruit het weefsel is vervaardigd van 
grote brandnetel afkomstig zijn (zie bijlage 8). 
Kenmerkend voor vezels van grote brandnetel 
zijn de diameter (24,8-39,6 µm). 
De vezels van grote brandnetel werden vroeger, 
net als vlas- en hennepvezels, vaak gebruikt om 
weefsel (kleding, zakken) of touw van te maken. 
Brandnetelvezels werden ook vaak gebruikt voor 
het maken van neteldoek. Neteldoek is doek dat 
meestal als fijne zeef werd gebruikt, bijvoorbeeld 
bij de kaasbereiding. Mogelijk werd het doek 
gebruikt om de kleipijpen te beschermen, maar 
het is uiteraard goed mogelijk dat er iets anders in 
zat verpakt of dat het neteldoek zelf onderdeel 
was van de lading of inventaris van het schip. 
Overigens moet nog opgemerkt worden dat de 
vezels niet geheel zuiver waren. Op veel plaatsen 
bevonden zich nog andere onderdelen van de 
stengel aan de vezels, zoals resten van 
parenchym. Normaal gesproken worden deze 
resten tijdens het hekelen en kammen van de 
vezels verwijderd. Het is goed voorstelbaar dat de 
vezels, afhankelijk van de gewenste kwaliteit van 
het eindproduct, meer of minder goed gekamd 
werden, alvorens ze geweven werden. Voor 
kleding werden de vezels mogelijk beter gereinigd 
dan voor grove weefsels als zakken en zeefdoek. 
We hebben hier echter geen zekerheid over.
Opvallend was dat tijdens het microscopisch 
onderzoek aan de vezels onder gepolariseerd 
licht veel zetmeelkorrels zichtbaar werden 
(afb. 5.42). Ze bevonden zich in het weefsel. De 
korrels behoren tot het zogenaamde zaadtype. 
Dat wil zeggen dat het zetmeel uit een zaad 
(bijvoorbeeld graan) afkomstig is, en niet uit een 
wortel of stengel (bijvoorbeeld raap of biet).

Afb. 5.40 Boekweitdoppen uit vnr 126 (zie bijlage 8).

Afb. 5.41 Neteldoek uit vnr 66 dat mogelijk als verpakkings-

materiaal voor de kleipijpen is gebruikt (zie bijlage 8).

Afb. 5.42 Zetmeelkorrels (met zwart kruisjespatroon) en 

vezel (rechts) van grote brandnetel uit vnr 66. De 

lichtgroene centrale structuur is het lumen (zie bijlage 8).
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126 Zie Zandstra 2014, 20-25, 38-41, bijlage 10.
127 Mogelijk geldt dit ook voor enkele 

scherven ‘bruinbakkend aardewerk’ en 
een deel van een deksel van witbakkend 
aardewerk, maar deze zijn niet duidelijk 
genoeg afgebeeld om te kunnen 
determineren; zie Zandstra 2014, 39. 

Om de herkomst van het zetmeel te achterhalen, is 
een beperkt vergelijkend onderzoek verricht naar 
de structuur van zetmeelkorrels van rijst, boekweit, 
tarwe en rogge. De diameter van de zetmeelkorrels 
in vondstnummer 66 is ongeveer 10 µm 
(micrometer). De diameter van zetmeelkorrels van 
boekweit is veel kleiner (ca. 5 µm). Zetmeelkorrels 
van rijst vormen aggregaten waarbij de individuele 
korrels een diameter hebben van 5 µm. De in 
vondstnummer 66 gevonden zetmeelkorrels lijken 
het meest op die van tarwe en rogge, met een 
lichte voorkeur voor tarwe. Waarschijnlijk is het 
zetmeel afkomstig uit de voorraad meel die door 
het schip werd vervoerd. Omdat de zetmeelkorrels 
zich in het weefsel bevonden, moet misschien de 
conclusie zijn dat meel verpakt zat in een zak van 
neteldoek. In theorie zou het zetmeel ook uit 
vergane complete graankorrels afkomstig kunnen 
zijn, maar in dat geval hadden we verwacht ook 
fragmentjes van de zemelen van de graankorrels 
aan te treffen.

Takjes/twijgjes
De takjes/twijgjes uit vondstnummer 86 bleken 
afkomstig te zijn van wilg (twee stuks) en els. Er 
zijn geen bewerkingssporen aangetroffen. De 
betekenis van deze vondsten is niet duidelijk.

‘Versteend hout’
De vondstnummers 124 (splitnr. 3, subnr. 1) en 
128 (splitnr. 2) bestaan uit zeer harde en donker-
gekleurde houtfragmenten. Beide fragmenten 
hebben een bewaard gebleven lengte van ca. 
15 cm en een breedte (diameter) van ongeveer 
1 cm. Door de grote hardheid van de fragmenten 
was het moeilijk om van het hout goede 

doorsneden te maken voor microscopisch 
onderzoek naar de celstructuur. Door verschil-
lende microscopen te gebruiken en de 
kenmerken te combineren bleek echter dat 
beide fragmenten van dennenhout zijn. Beide 
fragmenten bleken te zijn geïmpregneerd met 
een teerachtig product, wat waarschijnlijk de 
oorzaak is van de bijzondere conserveringsvorm. 

Vlas
Vondstnummer 94 (splitnr. 3, subnr. 1) bleek te 
bestaan uit enkele vlasvezels. Vlasvezels werden 
vroeger gebruikt voor het maken van textiel 
(linnen) of fijn touw. 

5.3.10 Eerder geborgen vondsten 
J. van Doesburg

Bij de eerste duikverkenningen door vrijwilligers 
zijn verschillende vondsten geborgen.126 Deze 
vormen een waardevolle aanvulling op de in 
2019 opgedoken mobilia. Samen geven ze 
inzicht in de vondstrijkdom en -samenstelling op 
de wraklocatie. Een deel van deze vondsten is 
hiervoor al besproken. We gaan hier vooral in op 
hun datering en de functiegroepen waartoe ze 
behoren.

Vrijwel alle eerder geborgen vondsten dateren uit 
de tijd dat het schip is vergaan. Uitzondering 
hierop zijn de twee scherven van een mineraal-
waterkruik van steengoed uit de bron Selters in 
het hertogdom Nassau (vnr K18-08).127 Op grond 
van het Selters-stempel met gekroonde leeuw kan 

Tabel 5.8 Eerder op de wraklocatie geborgen vondsten.

Vondstnr. Materiaal Omschrijving

K18-01 witbakkend, paarse beschildering, loodglazuur zes fragmenten wandtegels (8x8 cm)

K18-02 donkergroen glas twee bodems wijnflessen

K18-03 hout en ijzer drieschijfsblok

K18-04 lood rol (1,5 m, diameter 16 cm)

K18-05 ijzer pen

K18-06 steengoed, engobe, zoutglazuur kan

K18-07 faience bord

K18-08 steengoed, zoutglazuur mineraalwaterkruik

K18-09 koper bollen, halffabricaat

K18-10 tin-/loodlegering twee lepels
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128 Wiellandt 1980, 291, 9; Bartels 1999, 549, 
nr. 90.

129 Zie Zandstra 2014, 23-24, afb. 27, 27-a.
130 Zandstra 2014, 21, afb. 22.
131 Zandstra 2014, 20.
132 Hoving & Lemmers 2001.
133 Van Yk 1697.
134 Zie bijlage 9.

deze kruik tussen 1836 en 1866 worden gedateerd. 
Na 1866 is een rond stempel met adelaar en rand-
schrift SELTERS NASSAU gebruikt.128 Sommige 
vondsten komen overeen met objecten die tijdens 
het onderzoek in 2019 zijn opgedoken. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de scherven van een steengoed 
kan uit het Westerwald of Munsterland (vnr 
K18-06) en de stukken van tegels van witbakkend 
aardewerk met paarse beschildering en loodgla-
zuur (vnr K18-01). De meest opmerkelijke vondst 
zijn twee koperen bollen die met een rib aan 
elkaar verbonden zijn (vnr K18-09).129 De totale 
lengte is 48 cm. De diameters van de bollen is 
21 cm en 24 cm. Hun hoogte is 7 cm en die van de 
rib 10 cm. Het gewicht bedraagt 25 kg. Het lijkt te 
gaan om een halffabricaat of een baar. Vooral de 
tinnen lepels bieden aanknopingspunten voor de 
datering. Een hiervan is voorzien van het jaartal 
1751. De andere twee dateren uit (het midden) van 
de achttiende eeuw. 
Bij een duik in 2006 is door vrijwilligers een rol 
lood van 1,5 m lengte en een diameter van 16 cm 
waargenomen. De rol was gemerkt met de 
letters VM met daaronder XXX (verwijzing naar 
makelij in of herkomst uit Amsterdam).130 Deze 
rol is sinds het onderzoek in 2007 niet meer 
teruggevonden.131 

5.4 Datering 
L.A. Muis en J. Opdebeeck

Een scheepswrak is op verschillende manieren te 
dateren: door middel van de scheepsconstructie, 
de dendrochronologische datering of aan de 
hand van de artefacten.

5.4.1 Scheepsconstructie

Uit het oogpunt van de scheepsconstructie kan 
men een paar algemene opmerkingen maken. 
Op contemporaine scheepsbouwtekeningen van 
de achttiende eeuw ziet men dat het zaathout 
met sponningen is ingelaten over de leggers.132 In 
de geschriften van de scheepsbouwers uit de 
zeventiende eeuw zoals Witsen en Van Yk wordt 
nooit gesproken over sponningen in het 
zaathout. Ook het bouwen van rechte, steile 
voorstevens is een gebruik dat meer in zwang 
komt in de achttiende eeuw.133 Het gebruik van 

een dubbele scheepshuid (met een extra 
dubbeling) is iets wat werd toegepast in het 
begin van de zeventiende eeuw tot in de negen-
tiende eeuw. Op basis van de constructie kan 
dus geen definitieve datering worden gegeven.

5.4.2 Dendrochronologisch onderzoek

Aangezien de scheepsconstructie slechts voor 
bepaalde typen een globale dateringverwijzing 
geeft, worden altijd houtmonsters genomen 
voor dendrochronologisch onderzoek (afb. 5.43). 
Tijdens het onderzoek in 2019 zijn vijftien hout-
monsters genomen en overgebracht naar S. van 
Dalen voor dendrochronologisch onderzoek 
(zie bijlage 9). Van deze houtmonsters zijn 
slechts zes monsters geschikt gevonden voor 
verder onderzoek (tabel 5.9).134 De andere 
monsters hadden niet genoeg ringen, waren te 
ver aangevreten door paalworm of hadden 
vergroeiingen, waardoor dendrochronologisch 
onderzoek niet mogelijk bleek. De monsters die 
werden onderzocht zijn alle structurele scheeps-
onderdelen: knie, achterstevenbalk, zaathout en 
drie huidplanken en zijn alle van eikenhout. Vier 
van de zes houtmonsters (zaathout en de drie 
huidplanken) hebben een resultaat opgeleverd. 

Al het hout komt uit het noordoosten of noord-
westen van Duitsland. Omdat geen spinthout is 
gevonden op de houtmonsters zijn alle 
resultaten terminus post quem-dateringen. Drie 
dateringen hebben een consequent resultaat op 
het eind van de zeventiende eeuw. Vnr 133 
(huidplank in het oosten van de kiel) blijkt echter 
een veel vroegere datering te hebben (bijlage 9). 
Deze plank heeft vrij brede jaarringen en er zit 
een duidelijke leeftijdstrend in wat aangeeft dat 
de kern in de buurt is. Hoewel voor de plank 
geen afgebakend kapinterval geschat kan 
worden omdat geen spinthout aanwezig is, 
ontbreken er vermoedelijk grofweg 175 
jaarringen. Smalle jaarringen zitten doorgaans in 
het latere deel van het jaarringtraject. Een 
berekening van het aantal missende jaarringen 
zou betekenen dat de boom in kwestie 260 jaar 
oud moet zijn geweest en een dikte van 
ongeveer 80 cm had. Dus is het niet uit te sluiten 
dat er nog veel jaarringen missen van een dikke 
boom (zie bijlage 9). Samenvattend kunnen we 
stellen dat uit het dendrochronologisch 

Tabel 5.9 Overzicht van de verschillende monsters voor dendrochronologisch onderzoek.

Vondstnr Elementtype Houtsoort n Dendrocode RING/DCCD Laatste ring Sterfdatum jaar

37 plank (wegering?) zilverspar - - - -

57 plankje grove den - - - -

58 knie eik 93 20.016.001 - -

59 dubbeling grove den - - - -

99 achterstevenbalk eik 134 20.016.002 - -

100 zaathout eik 104 20.016.003 1634 ná 1641

101 huidplank eik 196 20.016.004 1677 ná 1683

131 huidplank eik 104 20.016.005 1673 ná 1679

132 huidplank eik - - - -

133 huidplank eik 83 20.016.006 1502 ná 1508
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onderzoek blijkt dat het schip vermoedelijk 
gebouwd is aan het eind van de zeventiende of 
het begin van de achttiende eeuw.

5.4.3 Datering vondstmateriaal

Enkele vondsten zijn overduidelijk jonger dan 
het wrak. Dit geldt voor het flesje van bruin glas 

en de scherven van een mineraalwaterfles van 
de bron Selters in het hertogdom Nassau. Het 
aardewerk en de glasvondsten kunnen slechts 
globaal worden gedateerd. Het materiaal stamt 
uit de periode 1700-1775. De pijpenkoppen 
leveren een scherpere datering. Het relatief hoge 
aantal pijpenkoppen van het hybride h-g-type, 
gecombineerd met de datering van de makers-
merken (vooral gekroonde 67) en het bijmerk 
wapen van Gouda, lijkt op een datering in de 

een dubbele scheepshuid (met een extra 
dubbeling) is iets wat werd toegepast in het 
begin van de zeventiende eeuw tot in de negen-
tiende eeuw. Op basis van de constructie kan 
dus geen definitieve datering worden gegeven.

5.4.2 Dendrochronologisch onderzoek

Aangezien de scheepsconstructie slechts voor 
bepaalde typen een globale dateringverwijzing 
geeft, worden altijd houtmonsters genomen 
voor dendrochronologisch onderzoek (afb. 5.43). 
Tijdens het onderzoek in 2019 zijn vijftien hout-
monsters genomen en overgebracht naar S. van 
Dalen voor dendrochronologisch onderzoek 
(zie bijlage 9). Van deze houtmonsters zijn 
slechts zes monsters geschikt gevonden voor 
verder onderzoek (tabel 5.9).134 De andere 
monsters hadden niet genoeg ringen, waren te 
ver aangevreten door paalworm of hadden 
vergroeiingen, waardoor dendrochronologisch 
onderzoek niet mogelijk bleek. De monsters die 
werden onderzocht zijn alle structurele scheeps-
onderdelen: knie, achterstevenbalk, zaathout en 
drie huidplanken en zijn alle van eikenhout. Vier 
van de zes houtmonsters (zaathout en de drie 
huidplanken) hebben een resultaat opgeleverd. 

Al het hout komt uit het noordoosten of noord-
westen van Duitsland. Omdat geen spinthout is 
gevonden op de houtmonsters zijn alle 
resultaten terminus post quem-dateringen. Drie 
dateringen hebben een consequent resultaat op 
het eind van de zeventiende eeuw. Vnr 133 
(huidplank in het oosten van de kiel) blijkt echter 
een veel vroegere datering te hebben (bijlage 9). 
Deze plank heeft vrij brede jaarringen en er zit 
een duidelijke leeftijdstrend in wat aangeeft dat 
de kern in de buurt is. Hoewel voor de plank 
geen afgebakend kapinterval geschat kan 
worden omdat geen spinthout aanwezig is, 
ontbreken er vermoedelijk grofweg 175 
jaarringen. Smalle jaarringen zitten doorgaans in 
het latere deel van het jaarringtraject. Een 
berekening van het aantal missende jaarringen 
zou betekenen dat de boom in kwestie 260 jaar 
oud moet zijn geweest en een dikte van 
ongeveer 80 cm had. Dus is het niet uit te sluiten 
dat er nog veel jaarringen missen van een dikke 
boom (zie bijlage 9). Samenvattend kunnen we 
stellen dat uit het dendrochronologisch 

Tabel 5.9 Overzicht van de verschillende monsters voor dendrochronologisch onderzoek.

Vondstnr Elementtype Houtsoort n Dendrocode RING/DCCD Laatste ring Sterfdatum jaar

37 plank (wegering?) zilverspar - - - -

57 plankje grove den - - - -

58 knie eik 93 20.016.001 - -

59 dubbeling grove den - - - -

99 achterstevenbalk eik 134 20.016.002 - -

100 zaathout eik 104 20.016.003 1634 ná 1641

101 huidplank eik 196 20.016.004 1677 ná 1683

131 huidplank eik 104 20.016.005 1673 ná 1679

132 huidplank eik - - - -

133 huidplank eik 83 20.016.006 1502 ná 1508
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Afb. 5.43 Verspreidingskaart van de locaties waar dendrochronologische monsters zijn genomen.
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135 Baart et al. 1977, 310-311; Dubbe 2009, 
103, 108-109 (met verdere 
literatuurverwijzingen, vooral 2804-4 
voor identiek stempel. 

136 Dubbe 2009, 104, 2597.
137 Dubbe 2009, 467.

periode ca. 1740-1760 te wijzen. Een datering 
van het wrak na 1770 lijkt op basis van de pijpen 
onwaarschijnlijk. De meeste metaalvondsten 
kunnen globaal in de achttiende eeuw worden 
gedateerd. Op twee tinnen lepels is het jaartal 
(17)51 aangebracht, één met de initialen HPS en 
één met de initialen IO. Deze initialen staan 
respectievelijk voor de Amsterdamse tinnengie-
ters Harmen Pietersz Schagt en Weduwe Jan van 
Obre, van wie bekend is dat ze in 1751 actief 
waren.135 Een derde lepel draagt de initialen PP 

van Pieter Pieterse, die na 1674 in Amsterdam 
werkzaam was en in 1688 als inwoner van deze 
stad wordt genoemd.136 De vierde lepel heeft een 
gekroonde roos met in de kroonband de 
initialen IHB. Mogelijk gaat achter deze initialen 
eveneens een achttiende-eeuwse Amsterdamse 
maker schuil.137 De gedateerde lepels wijzen erop 
dat het schip waarschijnlijk een of enkele jaren 
na 1751, maar in elk geval voor 1760-1770, moet 
zijn gezonken. 

66
—



138 De waterdiepte is bij een duikcomputer 
afgerond op 10 cm.

139 Nationaal Archief, inventaris van het 
archief van de grafelijkheidsrekenkamer 
3.01.27.01.

6 Reconstructie en interpretatie

6.1 Wrakvorming 
J. Opdebeeck

Hoewel het wrak schijnbaar vlak op de 
waterbodem ligt, heeft de achtersteven toch een 
lichte slagzij richting het zuiden (de westelijke 
kant van het vlak is getordeerd). Bij het 
aanleggen van de proefput bij de achtersteven is 
vastgesteld dat de noordkant van de steven is 
ingebed in de harde kleileem. De waterbodem 
rond de zuidelijke kant was minder compact en 
bevat ook schelpen, terwijl de harde grijs-witte 
kleileem aan de noordelijke kant enkel vuur-
steenachtige knollen bevat. De grens met de 
ongeroerde kleileem ligt bij de zuidelijke kant 
van de achtersteven een stuk lager. Dit is 
vermoedelijk het gevolg van een slijpgeul die is 
ontstaan na het zinken van het schip. Onder 
invloed van de stromingen in de Zuiderzee is de 
harde ondergrond hier vermoedelijk geërodeerd 
en is het schip deels in de geul gegleden. Ook 
aan de voorsteven moet een slijpgeul zijn 
geweest waarin de voorsteven is weggezakt. Als 
gevolg daarvan heeft het wrak een zogenoemde 
katterug: het voor- en achterschip zakken naar 
beneden zodat de kiel een bolle lijn vertoont. De 
bovenkant van de kiel bij de achtersteven heeft 
een diepte van 4,3 tot 4,4 m, in het midden van 
het schip een diepte van 4,15 tot 4,25 m en bij de 
voorsteven een diepte van 5 tot 5,1 m.138. Dat de 
achtersteven minder diep is weggegleden, komt 
waarschijnlijk doordat de constructie hier nog 
een stuk beter in verband ligt.
Het schip moet ergens in het midden van de 
achttiende eeuw zijn vergaan. Als men de 
vindplaats projecteert op historische kaarten uit 
de achttiende eeuw, dan ligt het wrak op de rand 
van de ondiepte van het ‘Vrouwe Sand’ (afb. 
2.2). Uit de multibeamopname van 2019 zijn ten 
noorden en zuiden van het schip duidelijke 
ondiepten te zien die gevormd worden door 
natuurlijke stenen (afb. 4.4). Deze monden uit in 
een groter ondiep gedeelte in het westen van 
het wrak. Waarschijnlijk was dit in de achttiende 
eeuw een ondiepe rug waarop het schip is 
gestrand. Door de ligging van het vlak kan men 
opmaken dat het schip nadat het gestrand was 
rechtstandig stond. Gezien de kleine waterdiepte 
(4 m) moeten de masten en delen van de 
opbouw van het schip bij laag water bovenwater 
hebben uitgestoken. In kustgebieden in 

Nederland heeft altijd een belangrijke traditie 
bestaan van het bergen van gestrande of 
gezonken schepen. De geborgen goederen 
werden dan openbaar verkocht, waarna van het 
geld een bergersloon werd uitbetaald en een 
percentage werd toegekend aan de beambten 
van de gemeente of stad waar de goederen 
waren geborgen. De eigenaar van het schip of de 
handelaar kon aan de rekenkamer in Den Haag 
een ‘request’ indienen om het overblijvende 
geld of goederen terug te vorderen na aftrek van 
de kosten.139 Grote delen van de lading, tuigage, 
bewapening en de bovenste scheepsstructuur 
van dit schip zullen geborgen zijn. Doordat het 
wrak zich niet of nauwelijks in de harde 
ondergrond heeft kunnen ingraven, was de 
resterende wrakconstructie onderhevig aan 
natuurlijke erosieprocessen, waaronder die door 
paalworm, stroming, ijsgang en golfslag. 
Hierdoor heeft het wrak een typisch proces van 
degradatie ondergaan, waarbij de houten 
boorden van het schip bij de kim zijn 
afgebroken. Als een wrak zich niet ingraaft in de 
waterbodem (onder invloed van de stromingen) 
dan breekt dit door natuurlijke processen 
(verzwakking van het hout door voornamelijk de 
paalworm) meestal op de kim, omdat daar de 
meeste spanning op staat. Grote delen van het 
wrak, zoals de boorden, stevens, maar evengoed 
delen van het vlak, zijn gedurende de jaren door 
natuurlijke erosie verplaatst of verdwenen. Hier 
hebben zeker ook menselijke processen, zoals 
sleepnetvisserij, een rol gespeeld.

6.2 Bouw en afmetingen van het schip 
J. Opdebeeck

De grootte van de archeologische vindplaats is 
vergelijkbaar met de dimensies van het scheeps-
wrak en beslaat grofweg 25 x 7 m. Rond het 
wrak zijn zowel ballaststenen (in het zuiden) als 
wat planken gevonden, maar op het kanon na, 
dat zich op 6 tot 7 m van het wrak bevond, zijn 
geen grote structurele delen in de onmiddellijke 
omgeving van het wrak waargenomen. De 
resten van het scheepswrak bestaan voorname-
lijk uit de deels bewaarde resten van het vlak en 
de onderkant van de achtersteven. Al de 
opstaande delen zijn aangevreten door 
paalworm, maar de delen die zich net op of 
onder de mobiele zandlaag bevinden, zijn nog in 
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goede staat. Ondanks dat grote delen van het 
wrak verdwenen zijn, geven scheepsbouwkun-
dige details aanwijzingen over de bouw van het 
schip. Ook de multibeamopname en het 
grondplan van de scheepsresten geven duiding 
aan de vorm van het onderwatergedeelte van 
het schip. Hierdoor kunnen beredeneerde 
aannamen worden gedaan. De interpretaties zijn 
gedaan op basis van het aanwezige vondstmate-
riaal, dat in 2019 is gedocumenteerd. De onder-
zoekers kunnen op basis van de archeologische 
resten die zijn waargenomen een idee vormen of 
beredeneerde uitspraken doen over het schip, 
dat daadwerkelijk moet hebben gevaren. Zoals 
zo vaak in archeologisch onderzoek roept het 
onderzoek echter evenveel vragen op als het kan 
beantwoorden.
Het schip heeft een duidelijke, gladwandige, drie-
dubbele huidlaag. De binnenste twee huidlagen 
zijn van eikenhout met daartussen een laag 
breeuwsel. Een dubbele scheepshuid is een 
bouwwijze die eigenlijk pas aan het eind van de 
zestiende en in het begin van de zeventiende 
eeuw werd toegepast als gevolg van de transitie 
in de scheepsbouw van voornamelijk overnaads 
gebouwde schepen naar gladboordige schepen. 
De buitenste huidlaag is de zogenaamde 
dubbeling van naaldhout en diende om het schip 
te beschermen tegen de paalworm. De 
dubbeling is met rechte (stuike) lassen aan elkaar 
gezet. Om de scheepshuid zo goed mogelijk 
tegen de paalworm te beschermen, werd niet 
enkel een sacrifiële naaldhouten laag tegen het 
schip gespijkerd, maar werden de spijkers ook 
met grote vierkante koppen dicht tegen elkaar 
geslagen. Hierdoor roestten deze uiteindelijk 
aan elkaar en zorgden zo voor extra bescher-
ming tegen de paalworm. De weinige lassen die 
zijn opgemerkt in de binnenste huidlaag tonen 
ook aan dat de huidgangen met rechte lassen 
tegen elkaar stonden. Dit is ongebruikelijk 
omdat een rechte las moeilijker waterdicht te 
krijgen is dan een standaard schuine las. De twee 
binnenste huidlagen met daartussen een laag 
breeuwsel zorgden er echter voor dat water 
geen kans kreeg om te infiltreren. De huidlagen 
zijn nog goed bewaard onder het vlak en deels in 
het zuidoosten, waar geen inhouten meer 
aanwezig zijn. De huidgangen lopen verticaal 
van de achtersteven en vallen vrij snel open: ter 
hoogte van de eerste inhouten/wrangen heeft 
de scheepshuid al een hoek van 45° ten opzichte 
van de kiel. Dit openvallen van de huid kan men 

ook zien in de bouw van de achtersteven. De 
binnenste huidgang zit in een sponning van de 
kiel, waardoor de breedte van de kielbalk op de 
kopse kant niet meer dan 15 cm meet. Dit noemt 
men de streek van het schip. Ter hoogte van 
waar de achterstevenbalk stond, is de breedte 
van deze kielbalk al 27 cm. Dit houdt in dat de 
twee 6 cm dikke huidplanken niet meer in een 
verticale sponning lopen en de streek hier dus al 
eindigt.
De kielbalk meet in het midden van het schip 
30 cm. De kielbalk vernauwt dus aan de stevens. 
Dit wordt ook beschreven in de geschriften van 
Van Yk: ‘De kiel, moet ter weder zyden, op dikte 
vande voor, en agtersteeven, toegehakt werden.’140 
Midscheeps is de sponning van de tweede 
huidlaag slechts minimaal aanwezig. De vorm en 
ondiepte voelen aan alsof deze sponning snel en 
onvoldoende is aangebracht. Dit in tegenstelling 
tot de binnenste en buitenste huidlaag, waar 
een duidelijke sponning of lip aanwezig is. Ook 
andere schepen met een driedubbele huidlaag 
die zijn opgegraven, zoals de wrakken 
Mauritius141 en B&W 2, hebben alle een duidelijke 
sponning voor de twee eikenhouten huidlagen.142 
De lengte van de kiel is ongeveer 22 m, wat een 
scheepslengte van 24,5 m zou geven. De lengte 
van de liggers is maximaal 4,6 m, wat een 
maximale breedte voor het schip geeft van 6,1 m 
(volgens Van Yk) of 6,9 m (volgens Witsen).
De achterstevenbalk heeft een hellingsgraad van 
80° en staat dus heel steil. De dikte van deze 
balk is 27,5 cm, met een breedte van vermoede-
lijk 27 cm (breedte van de kielbalk op die plaats). 
Alhoewel de voorstevenconstructie volledig is 
verdwenen, kunnen we toch aan de hand van de 
constructiedetails in de kiel een paar aannamen 
maken over de voorsteven. Volgens geschriften 
over scheepsbouw uit de zeventiende143 en 
achttiende144 eeuw is bij grote zeegaande 
schepen de voorsteven geplaatst op of in het 
verlengde van de kiel, afhankelijk van de valling 
van de voorsteven. De Stavoren 18 heeft geen 
voorwaartse of zijwaartse sponning in de kiel 
voor de steven. De voorstevenbalk van het schip 
is dus op (en deels voor) de kiel gezet. Dit wordt 
gebruikt voor een steil vallende voorstevenbalk 
(afb. 5.4). Uit historische en archeologische 
bronnen weten we dat de dimensies van de 
voorstevenbalk vergelijkbaar zijn met die van de 
achterstevenbalk.145 De voorstevenbalk wordt 
bevestigd aan de kiel door middel van het 
slemphout. Het slemphout kan bestaan uit 
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meerdere klossen of als één geheel, zoals een 
knie in het achterschip. Het dient niet enkel om 
de twee onderdelen aan elkaar te verbinden, 
maar ook om de ruimte tussenin op te vullen. 
Het slemphout is bevestigd door middel van 
zware bouten aan de kielbalk. De voorsteven-
balk is (net zoals in het achterschip) bevestigd 
aan het slemphout en niet aan de kielbalk, en 
deze balk dekt het uiteinde van de kielbalk af 
met een sponning. Op de kiel zijn vier 
sponningen te zien van keernagels, die moesten 
verhinderen dat het water tussen de balken in 
het schip kon sijpelen (afb. 5.4). De eerste 
sponning op de kiel, met een diameter van 
3,5 cm, ligt op 24 cm van de voorste rand van de 
kielbalk. Hier is een keernagel geslagen om te 
verhinderen dat het water tussen de twee 
stukken hout op kon klimmen. Dat betekent dat 
de eerste sponning van de keernagels hoogst-
waarschijnlijk de grens vormde tussen de 
stevenbalk en het slemphout, en dat de voorste-
venbalk deels over de kopse kant van de kielbalk 
zat. De volgende drie sponningen van keernagels 
hebben onder het slemphout gezeten, waarbij 
men ervan uit kan gaan dat bij het uiteinde van 
het slemphout twee keernagels zijn geslagen. 
Dit gedeelte van de constructie ligt onder de 
waterlijn en men zal te allen tijde hebben willen 
verhinderen dat op deze plaats (vol in de 
stroming, vooraan in het schip) water naar 
binnen kon stromen. De sponningen van de 
planken van de huid/dubbeling gaan hier ook 
naar boven de kiel toe. Op deze plaats loopt de 
scheepshuid over het slemphout naar de voor-
stevenbalk.

‘De sponde… die eenige voeten van’t voor einde, 
om de santstrooken, de kiel naar vooren toe 
verlaten, en de voorsteven, met het slemp, of 
sleephout aangrypen.’146

Vergeleken met de lengte van het schip zijn 
beide stevens fors uitgevallen. De vorm van de 
voorsteven is waarschijnlijk steil en recht. De 
scheepsbouwkundige details van de kiel en de 
vorm van de nog in verband liggende huid-
planken bij de voorsteven wijzen ook op een 
steile, minder gekromde voorsteven. Bij de 
voorsteven ziet men de huidplanken die nog in 
verband liggen aan de zuidkant van het schip als 
een rechthoek tot het uiteinde van de kielbalk 
liggen. De hoeveelheid en breedte van de 
huidgangen naast het uiteinde van de kielbalk in 

de voorsteven wijzen op een steile, plompe 
voorsteven. Al op het einde van de zeventiende 
eeuw zegt Van Yk dat schuine voorstevens door 
hun vorm ‘groot en kostlyk’ zijn.147 Het tekort aan 
geschikt hout is in de achttiende eeuw nog meer 
uitgesproken, waardoor de stevens rechter en 
dus ook steiler werden gezet. Hierdoor kon men 
genoeg lengte voor de stevenbalk behalen, maar 
werd ook het onderwatergedeelte van het schip 
langer, waardoor het schip beter te bevaren 
was.148 
De vorm en afmetingen van de inhouten wijzen 
op het gebruik van natuurlijk gegroeid hout dat 
voorhanden was. De breedte van de liggers 
variëren van 20 tot 32 cm en veel inhouten zijn 
allesbehalve recht. Het tweede spant (vanuit het 
oosten geteld) is echter dubbel zo dik als de 
andere inhouten (46 cm). Deze inhout bevindt 
zich op 8,5 m van het uiteinde van de kielbalk bij 
de voorsteven. De reden dat hier zo een extreem 
zware spant is gezet, heeft naar alle waarschijn-
lijkheid te maken met de positie van de mast. 
Schepen met één mast hebben deze op een 
derde van de lengte van het schip. De verstevi-
gingen die men normaal ziet bij de mastsporen 
zijn kattesporen, die als extra ondersteuning zijn 
aangelegd (deze zijn niet teruggevonden). Om 
op deze plaats al een extra sterkte in het dwars-
verband te geven, heeft men tijdens de bouw 
van het schip op de positie van de mast een 
zwaardere spant gebruikt. Dit zou het schip 
25,5 m of 90 voet lang maken.149 Het schip zou 
naast zijn grote mast mogelijk ook een kleinere 
bezaansmast kunnen hebben gevoerd. Maar 
deze kleinere mast zal geen invloed hebben 
gehad op de bouwconstructie van de romp van 
het schip.
Aan de hand van de metingen van structurele 
onderdelen, gecombineerd met de geschriften 
van Witsen150 en Van Yk, is gepoogd de lengte 
van het schip nader te bepalen (tabel 6.1). De 
enige gegevens die afwijken van de richtlijnen 
zijn de dikten van de stevenbalken (zie paragraaf 
5.2.3)151 Op basis van de metingen en de 
gegevens van Witsen en Van Yk is voorlopig 
geconcludeerd dat de Stavoren 18 een 
eenmaster is, die extra forse stevens had. Met 
een lengte van 80 tot 85 voet en een breedte van 
17 tot 21 voet heeft het schip een lengte-breed-
teverhouding van 4 op 1.

69
—



152 Maarleveld 1994.
153 Lemée 2006, 241.
154 Houten schepen werden beslagen met 

een dunne laag gegalvaniseerd ijzer dat 
men stort noemde. Hierdoor konden de 
schepen langer in de vaart gehouden 
worden. Dit betekende echter een zeker 
einde voor het schip, omdat het hout 
achter het ijzer niet kon luchten en het 
rotten erger werd. De schippers zeiden 
dan ook van een overijzerd schip, dat 
het zijn doodskleed aan had. www.
debinnenvaart.nl.

155 Vos et al. 2019, 122.
156 Witsen 1671, 158.

6.3 Scheepstype 
J. Opdebeeck

Het vaststellen van een exact scheepstype op 
basis van de archeologische resten is een zo 
goed als onmogelijke taak. In de zeventiende en 
achttiende eeuw heeft iedere regio, en zelfs 
ieder dorp, zijn eigen, lokale bouwtraditie. 
Daarnaast kunnen schepen met vergelijkbare 
bouwkenmerken met een totaal ander tuigage 
varen, afhankelijk van hun functie en 
vaargebied. Toch zullen hierna enkele algemene 
kenmerken van het schip worden gedefinieerd. 
Het schip is een eenmaster van rond de 
80-85 voet, die gladboordig gebouwd is. Het 
schip heeft een (drie)dubbele scheepshuid. Het 
gebruik van een dubbeling in naaldhout is niet 
ongewoon voor zeegaande schepen, vooral niet 
voor degenen die in warmere of tropische 
wateren voeren. Een dubbele eikenhouten 
scheepshuid werd voornamelijk in de zestiende 
eeuw en vroege zeventiende eeuw gebruikt. 
Deels als gevolg van de nieuwe manier van 
scheepsbouwen in de zestiende eeuw, waar in 
plaats van overnaadse schepen grotere, 
gladwandig gebouwde schepen gebouwd 
werden waarmee de Nederlandse scheepsbou-
wers minder ervaring hadden,152 en anderzijds in 
het begin van de zeventiende eeuw bij het 
verlengen van schepen. Bij deze zogenaamde 
‘verlangers’ werd het schip in tweeën gezaagd 
om een stuk in te passen, waarna een nieuwe 
scheepshuid over de oude werd getimmerd.153 
Gezien de lengte van de Stavoren 18, het gebruik 

van een enkele mast en het feit dat de dubbele 
scheepshuid over de gehele lengte van het schip 
is gevonden, is uit te sluiten dat het hier gaat om 
een verlanger. Het betreft hier vermoedelijk een 
wat ouder schip dat men langer in de vaart wilde 
houden. Door opnieuw een huidlaag over het 
schip aan te brengen, is de algemene structurele 
stevigheid van het schip verhoogd en door de 
laag breeuwsel tussen de twee huidlagen is het 
opnieuw waterdicht gemaakt. Soortgelijke 
praktijken zijn ook in de negentiende en 
twintigste eeuw toegepast.154 
Het dendrochronologisch onderzoek van de 
scheepshuid wijst op een bouwdatum aan het 
eind van de zeventiende eeuw of begin van de 
achttiende eeuw. De vondsten in het schip daar-
entegen wijzen op een gebruik en vermoedelijke 
ondergang in het midden van de achttiende 
eeuw. Houten schepen hadden een gemiddelde 
levensduur van twintig tot dertig jaar.155 Zelfs als 
de Stavoren 18 in het begin van de achttiende 
eeuw werd gebouwd in plaats van op het eind 
van de zeventiende eeuw, zou dit schip bij zijn 
ondergang veertig tot vijftig jaar oud zijn 
geweest. Dat is voor een schip uit deze periode 
vrij oud. Zonder extensieve reparaties (zoals een 
nieuwe dubbele huid) zal een schip deze leeftijd 
nagenoeg niet gehaald hebben. Volgens Witsen: 

‘Een schip dus gebouwt, kan lange jaren duren, 
eer dat van ouderdom vergaet, of gesloopt hoet 
te werden, zoo hem zwaer en ongewoone 
rampen niet ontstellen, tot 20, 30, 40 ja 50 
jaeren toe; by aldien de handt daer eenigsins 
aengehouden werdt.’156

Tabel 6.1 Overzicht van diverse scheepsonderdelen en de daaruit volgende lengte van 
het schip, gebaseerd op Witsen (1671) en Van Yk (1697) in Amsterdamse voeten. 

Scheepsonderdeel Afmetingen Bijbehorende scheepslengte volgens Witsen / Van Yk

Breedte van het vlak 4,6 m 16 voet 65 - 85 voet

Lengte kiel 22 m 77 voet 85 voet

Breedte kiel 30 cm 11,5 duim 80 voet

Hoogte kiel 25,5 cm 10 duim 80 voet

Dikte huidplank 6 cm 2,5 duim 60 – 80 voet

Breedte stevens 27 cm 10,5 duim 105 voet

Dikte van de knie 20 cm 8 duim 80 voet

Dikte zaathout 13,5 cm 5 duim 80 voet

Afstand mast-voorsteven 8,5 m 30 voet 90 voet
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Het herplanken van het schip met een extra 
huidlaag zou de slecht uitgevoerde sponning 
voor de tweede huidlaag in de kiel kunnen 
verklaren. Verkoopakten uit de achttiende eeuw 
van het Amsterdams archief laten zien dat het 
verdubbelen met een ‘Eecken huyd’ regelmatig 
voorkomt bij oudere schepen.157 
De scheepsconstructie van de romp wijst op een 
schip dat een steile achtersteven had. Het 
onderwatergedeelte van het achterschip loopt 
scherp toe naar de steven en de vorm is lancet-
vormig. De scheepsbouwkundige details van de 
kiel en de vorm van de nog in verband liggende 
huidplanken bij de voorsteven wijzen ook op een 
steile, minder gekromde voorsteven. Er bestaat 
een heel gamma van kleinere (handels)schepen 
van 80-85 voet met één grote mast (en een 

eventuele kleinere bezaansmast). Hier kan men 
denken aan schepen zoals een buis, eenmast-
hoeker, (staatsie)jacht, pink, boeier, beurtschip, 
eenmastgaljoot of kofschip, die in de zeven-
tiende en vooral in de achttiende eeuw volop 
gebruikt werden. Verschillende scheepstypen 
vallen echter af, zoals de pink, omdat deze 
schepen overnaads gebouwd werden. Andere 
typen, zoals de boeier, werden niet groter dan 
20 m gebouwd. De vissersbuis en het beurtschip 
zullen niet de bewapening hebben gedragen 
zoals op de Stavoren 18 is gevonden. De 
eenmasthoeker en de handelsbuis hebben hun 
mast meer naar het midden van het schip dan 
op een derde van de voorsteven.158 Als men het 
lijnenplan van verschillende scheepsmodellen 
bestudeert, dan vallen de schepen met een te 

Afb. 6.1 Afbeelding van een galjoot (bron: Groenewegen 1789).
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gekromde voorsteven, zoals een jacht, of een te 
brede achtersteven, zoals een buis, ook af.159 Een 
van de scheepstypen die wel in aanmerking zou 
kunnen komen, is een kofschip of een eenmaster 
galjoot (afb. 6.1, afb. 6.2 en afb. 6.3). Deze twee 
typen lijken zo veel op elkaar dat men de afbeel-
dingen regelmatig verwisselt.160 Het enige 
verschil is dat de galjoot iets minder vol in de 
boeg is.161 Het lijnenplan toont een slanke achter-
steven (onderwater) en een vrij volle voorsteven 
die beide steil vallend zijn. De mast staat op een 
derde van het schip (afb. 6.4).

Het schip heeft ook een ander afwijkend 
kenmerk ten opzichte van de door Witsen en 
Van Yk beschreven scheepsbouwpatronen: de 
zware stevens. Een schip van rond de 80 voet 
heeft normaal een stevendikte van 20 à 21 cm. 
Bij de Stavoren 18 is een stevendikte van 27,5 cm 
vastgesteld. Heeft men bij de bouw van het 
schip houtspecifiek gekeken om de stevens extra 
zwaar uit te voeren of gebruikte men het hout 
dat beschikbaar was? Grote stukken hout zijn 
echter duur en het gebruik van veel dikkere 
houten balken waarvan minder dure stukken 

Afb. 6.2 Lijnenplan van een galjoot (bron: Zuiderzeemuseum).

Afb. 6.3 Lijnenplan van een kofschip (bron: Nationaal Archief, archiefnr. 4.MST).
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gebruikt worden, is economisch gezien niet 
evident. In de geschriften van scheepsbouwers 
uit het eind van de zeventiende eeuw blijkt 
echter dat het scheepstype galjoot ook is 
uitgevoerd met dergelijke zware stevens. In de 
zeventiende eeuw is de galjoot een rondge-
bouwd zeeschip dat ook in het boek van Witsen 
wordt afgebeeld162 en beschreven: ‘Lang over 

steeven 85 voet, hol 11 voet, wijt 21 voet, de voorsteven 
dik 1 voet…d’ achtersteven dik 1 voet, valt een voet’163 
(afb. 6.5). Dit komt overeen met de maten die 
voor de Stavoren 18 zijn gemeten: schip van 
85 voet, breedte is 21 voet (vlak = ¾ breedte van 
het schip) en het schip heeft een steile vallende 
achtersteven (valling = 1 voet). De dikte van de 
stevens is 1 voet of 28,3 cm. De dikte van de 

Afb. 6.4 Lijnenplan van een kofschip over de multibeamafbeelding van de Stavoren 18.

Afb. 6.5 Zeventiende-eeuwse galjoot in het boek van Witsen (bron: Witsen 1671).
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Overmeer 2017, 43-55. Gawronski, Kist & 
Stokvis-van Boetselaer (1992) houden 
voor de Oost-Indiëvaarder Hollandia 
(1740-1750, 278-285) een iets andere 
indeling aan: wapens en accessoires; 
kleding, versierselen en accessoires; 
eetgerei en accessoires; containers; 
constructie-elementen, meubels en 
interieur; verlichting en accessoires; 
spel; symbolische en economische 
objecten; gereedschappen en 
instrumenten. Deze groepen zijn verder 
onderverdeeld in subgroepen.

stevens ligt dicht bij de 27,5 cm die gedocumen-
teerd is. Doordat de valling bekend is van het 
stuk van de achterstevenbalk (80°) en we dit 
kunnen toepassen naar de valling van 1 voet, is 
het mogelijk om de hoogte van de scheg te 
berekenen: 5,6 voet of 1,6 m. Hier loopt de 
achterstevenbalk ter hoogte van het einde van 
de kiel en stopt de scheg.

De benaming galjoot of galiote komt al in het 
begin van de zestiende eeuw voor. De galjoot is 
van oorsprong een kustvaarder.164 Zowel een 
galjoot als een kofschip was voor en achter 
bovenwater zeer breed, maar naar de achter-
steven onderwater scherp aangesneden. Dit 
waarschijnlijk ter compensatie van de zwaarden 
die de eerste galjoten nog hadden.165 Door hun 
vierkante vorm konden zij over de gehele lengte 
veel lading stapelen bij een kleine diepgang, 
waardoor zij ver landinwaarts konden komen. Ze 
werden veel in veenkoloniën gebouwd. In de 
achttiende eeuw is dit schip ook gebruikt voor 
de vaart op de Oostzee, Middellandse zee en is 
het zelfs in Zuid-Amerika gezien.166

6.4 Herkomst en gebruik

6.4.1 De bouw van het schip 
J. Opdebeeck

De herkomst van het schip is niet eenduidig vast 
te stellen, maar er zijn aanwijzingen voor een 
Nederlandse oorsprong van de bouw van het 
schip. Allereerst de oorsprong van het hout: 
door dendrochronologisch onderzoek is vastge-
steld dat het hout uit de Noord-Duitse laag-
vlakten komt. Dit was de belangrijkste regio 
waar de Nederlanden eikenhout uit importeer-
den.167 Verder zijn er verschillende aspecten in de 
bouwwijze van het schip die doen vermoeden 
dat het van Nederlandse oorsprong was: het 
gebruik van natuurlijk gegroeid hout voor de 
inhouten; de afwisseling van liggers en krommers 
met vrij veel lucht tussen de inhouten; de 
aanwezigheid van een streek in de achtersteven; 
de bouw van de achtersteven met een achterste-
venknie, stevenbalk en scheg.168 De afmetingen 
die werden gedocumenteerd volgen over het 
algemeen de ratio’s die aan het eind van de 
zeventiende eeuw op papier zijn gezet. De 

afmetingen van het vlak vallen beter in de  
berekeningen van Van Yk dan van Witsen. De 
slankere bouw en de zeer steile stevens doen 
vermoeden dat de bouw meer volgens 
Rotterdamse traditie is uitgevoerd. De Noord-
Hollandse schepen waren traditioneel meer 
buikige en ondiepe schepen met een plat vlak en 
steile kimmen, als gevolg van het zeilen in de 
vele ondiepten in de Zuider- en Waddenzee.

6.4.2 Vondstsamenstelling per 
functionele categorie 
J. van Doesburg en L.A. Muis

De samenstelling van het vondstmateriaal kan 
mogelijk iets zeggen over de herkomst van het 
schip, de lading, de samenstelling van de 
bemanning en hun maatschappelijke positie en 
rijkdom. Hierbij moet wel gerealiseerd worden 
dat het vondstmateriaal van de Stavoren 18 een 
(a)selecte steekproef betreft van al het materiaal 
dat op deze vindplaats ligt. Een groot aantal 
voorwerpen bevindt zich nog in en rond het 
scheepswrak, met name in een grote, vond-
strijke concretie in het achterdeel van het schip. 
Tevens moeten ook wrakvormingsprocessen 
meegenomen worden bij de afweging of de 
representatie van het vondstmateriaal compleet 
is. Hierdoor kunnen geen definitieve uitspraken 
worden gedaan, maar kan slechts een indruk 
worden gegeven van de samenstelling van de 
materialen op de vindplaats. 
Verschillende onderzoekers hebben zich in 
Nederland beziggehouden met de indeling van 
vondsten uit laat- en post-middeleeuwse 
scheepswrakken in functionele groepen of 
functie categorieën.169 Door voorwerpen per 
functionele groep te bekijken, ontstaat inzicht in 
de oorzaak van de onvolledigheid van bepaalde 
inventarissen, omdat duidelijk wordt dat 
bepaalde functies niet of slecht zijn vertegen-
woordigd.170 Bovendien geeft een functionele 
indeling inzicht in het wonen en werken aan 
boord, twee aspecten van het dagelijkse leven.171

Reinders heeft een functionele indeling 
gemaakt van de inventarissen van opgegraven 
binnenvaartschepen in de IJsselmeerpolders.172 
Zijn indeling wordt ook toegepast bij het 
ordenen van de inventarissen van zeegaande 
schepen.173 Hij onderscheidt de volgende hoofd-
categorieën:

Tabel 6.2 Voorwerpen gerangschikt naar functiegroepen en daarbinnen op subgroepen en typen per materiaalsoort.

Hoofdcategorie Aardewerk Pijpaarde Glas Metaal Hout Organisch Steen

Uitrusting

scheepsuitrusting - - - 4 10 - -

bedrijfsuitrusting

navigatiemiddelen 1

cardanische olielamp - - - 1 - - -

militaire uitrusting 

projectielen - - - 7 - - -

geschut - - - 1 - - -

Inventaris

gereedschap

duimstok - - - 1 1 - -

steel - - - - 1 - -

heft - - - - 1 - -

kombuisgoed

waskom 2 - - - - - -

haardplaat - - - 1 - - -

wandtegels 4 - - - - - -

vergiet 2 - - - - - -

tapkraan - - - 1 - - -

eet- en drinkgerei

schoteltje 1 - - - - - -

kom 5 - - - - - -

kan (s2) 5

bord 1 - - - - - -

lepel - - - 2 1 - -

vork - - - 1 - - -

mes - - - - 1 - -

kelkglas - - 1 - - - -

wijnfles - - 17 - - - -

victualie - - - - - 49 -

persoonlijke uitrusting

schoengesp - - - 4 - - -

speld - - - 2 - - -

kam - - - - - 3 -

rookgerei - 6 - - - - -

Lading of ballast

lading

rookgerei - x - - - - -

verpakkingsmateriaal - - - - - 7 -

ballast

stenen - - - - - - 4

loodblokken - - - x - - -
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174 Vlierman 1992, 14; Van Holk 1997, 122-
131.

175 Van Holk 1997, 147-148.
176 Zie Van Holk 1997, 31, 157-161.
177 Zie Van Holk 1997, 157-161.

A. Schip met rondhout en staand en lopend 
want

B. Uitrusting
 - scheepsuitrusting
 - bedrijfsuitrusting
 - militaire uitrusting

C. Inventaris
 - documentatie en schrijfgerei
 - navigatiemiddelen
 - gereedschap
 - huisraad
 - kombuisgoed
 - eet- en drinkgerei
 - victualie

D. Persoonlijke uitrusting en skeletten
E. Lading, handelswaar of vangst

Zijn indeling is later aanpast en aangevuld door 
Vlierman en nog later door Van Holk.174 Deze 
indelingen zijn ook bruikbaar voor de vondsten 
uit het wrak bij Stavoren. Omdat bij het 
onderzoek in 2019 slechts een (a)selecte 
steekproef is gedaan van al het vondstmateriaal 
dat op deze vindplaats ligt, zijn voor het indelen 
van de vondsten naar functionele categorieën 
niet alle categorieën uit de onderzoeken van 
Vlierman en Van Holk van toepassing. Voor het 
indelen naar functionele categorieën zijn de 
volgende categorieën aangehouden:

De hoofdcategorieën scheepsuitrusting en 
bedrijfsuitrusting zijn slecht vertegenwoordigd 
in het vondstmateriaal (tabel 6.3). Enkele 
voorwerpen kunnen tot de scheepsuitrusting 
worden gerekend. Het gaat hierbij om de 

mogelijke korvijnagel en het drieschijfsblok 
(gevonden door vrijwilligers). Onderdelen van de 
bedrijfsuitrusting betreffen de messing passer 
behorende tot de navigatiemiddelen (navigatie-
instrument) en evenals de cardanische lamp 
(navigatieverlichting). Objecten die tot de 
militaire uitrusting worden gerekend zijn: de 
loden musketkogel, de ijzeren kanonskogel, de 
kneppelkogels, de schuifkogel en de ijzeren 
draaibas. Het is niet gebruikelijk dat aan boord 
van schepen die enkel op de Zuiderzee voeren 
dergelijke handkanonnen aanwezig waren.175 Ze 
konden, wanneer gevaar dreigde, gemakkelijk 
worden geplaatst om zo het schip, de 
bemanning en de mogelijke handelswaar te 
beschermen.

De meeste voorwerpen vallen onder de hoofd-
categorie inventaris, die bij de Stavoren 18 is 
onderverdeeld in gereedschap, kombuisgoed, 
eet- en drinkgerei, victualie en de persoonlijke 
uitrusting.
Het gereedschap bestaat uitsluitend uit timmer-
mansgereedschap: een houten heft en een steel 
van gereedschapstukken en de ebbenhouten 
met koperen duimstok. Breeuw- en onder-
houdsgereedschap, waaronder kwasten, 
breeuwijzers, schrapers, containers voor teer, is 
niet geborgen, evenals gereedschap voor 
zeilmaken en touwsplitsen.
Talrijker zijn de vondsten van kombuisgoed. 
Hiertoe behoren waarschijnlijk de fragmenten 
van de wandtegels met paarse en blauwe 
beschildering. Deze zouden afkomstig kunnen 
zijn van een haard- of stookplaats.176 Een stuk 
van een dikke gietijzeren plaat is afkomstig van 
een haardplaat.177 De fragmenten van twee 
kommen en twee vergieten van aardewerk 
kunnen eveneens onder het kombuisgoed 
worden geschaard.
Het eet- en drinkgerei omvat zowel vaatwerk en 
serviesgoed als bestek. Tot de eerste groep 
behoren het fragment van een kelkglas van 
transparant glas, en de scherven van een kom, 
schoteltje en borden van faience. Het bestek 
bestaat, samen met de eerder geborgen 
vondsten, uit vijf tinnen en één houten lepel, een 
roodkoperen vork en de houten heften van 
ijzeren messen, waarvan één met het groten-
deels vergane ijzeren lemmet. Ook de scherven 
van een steengoed kan uit het Westerwald of 
Münsterland, de scherven van een waskom van 
roodbakkend aardewerk, stukken van glazen 

Tabel 6.3 Aantallen en percentage vnrs per 
functionele categorieën.

Functionele eigenschappen Aantallen Percentage 
(%)

Scheepsuitrusting 12 5,5

Bedrijfsuitrusting 4 1,8

Militaire uitrusting 7 3,2

Gereedschap 4 1,8

Kombuisgoed 17 7,7

Eet- en drinkgerei 40 18,2

Victualie 7 3,2

Persoonlijke uitrusting 13 5,9

Lading of ballast 92 41,8

Overige vondsten 24 10,9
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wijnflessen en de bronzen tapkraan vallen onder 
deze categorie. Tot de victualie behoren talrijke 
resten van kabeljauw.
Onder de persoonlijke voorwerpen bevinden 
zich vier schoengespen van koperlegeringen. 
Opvallend is dat alle gespen van verschillende 
grootte en uitvoering zijn. De twee rijkversierde 
gespen wijzen op tamelijk welvarende 
opvarenden, terwijl de derde gesp tot de meer 
algemene, gangbare gespen behoort. Mogelijk 
wijzen de verschillen tussen de gespen op 
sociale verschillen tussen de opvarenden. Verder 
zijn twee geelkoperen speldjes en twee ivoren 
luizenkammen gevonden. Deze laatste waren 
voor de persoonlijke verzorging en hygiëne.
Opvallend is het grote aantal fragmenten van 
kleipijpen. Een klein deel hiervan is gerookt, 
maar de meeste lijken niet te zijn gebruikt. Dit 
laatste geldt in elk geval voor de pijpen met het 
hielmerk gekroonde 67. Pijpen met dit merk 
vormen de meerderheid. Mogelijk waren de 
gerookte exemplaren van de bemanningsleden 
en zijn die daarom geschaard onder de categorie 
persoonlijke uitrusting. De ongerookte zouden 
ook van de bemanning kunnen zijn, maar lijken, 
gezien hun positie in het wrak, eerder als 
handelsvoorraad te kunnen worden geïnterpre-
teerd.
De samenstelling van het vondstmateriaal komt 
in grote lijnen overeen met die van andere 
schepen uit deze periode.178 Desondanks is het 
vondstmateriaal te gering en divers van 
herkomst om gefundeerde uitspraken te doen 
over de thuishaven van het schip en de herkomst 
van de bemanning. Een aantal vondsten heeft 
een duidelijke Amsterdamse connectie. Dat 
geldt voor minimaal drie, mogelijk zelfs vier van 
de vijf tinnen lepels (stadwapens met kleinkeur-
merk en tinnengietersinitialen), een van de 
schoengespen (merk stadswapen Amsterdam) 
en de duimstok (Amsterdamse meeteenheden). 
Dat veel voorwerpen uit Amsterdam komen, is 
niet verwonderlijk als wordt bedacht dat deze 
stad in de achttiende eeuw de producent was 
van allerlei gebruiksvoorwerpen. 
De kleipijpen komen, gezien de makershiel-
merken en zijmerken, uit Gouda. Het aardewerk 
komt uit verschillende gebieden: West-
Nederland, Duitsland en Friesland. De draaibas 
is van Engelse makelij.

6.4.3 Ruimtelijke spreiding van de 
vondsten 
L.A. Muis

Een vondstcomplex van een schip wordt vaak 
beschreven als een tijdscapsule. Door de plotse-
linge afsluiting van het vondstcomplex wordt 
een inkijk gegeven in een specifiek moment in 
de tijd. Omdat een schip daarnaast gedurende 
de vaart geheel zelfvoorzienend moest zijn, 
geeft het ook een gesloten beeld van de functio-
nele eigenschappen die aan een schip gekoppeld 
kunnen worden. 

Functionele categorieën in zones
Door te kijken of vondsten uit functionele cate-
gorieën gekoppeld kunnen worden aan zones, is 
het mogelijk functionele eigenschappen toe te 
wijzen die aan boord van een schip van 
toepassing zijn. Ook kan de vondstensamen-
stelling worden vertaald naar een organisatie in 
een ruimtelijk complex. Afhankelijk van het doel 
en het gebruik van een schip zijn verschillende 
functionele eigenschappen te onderscheiden. 
Door de categorieën te bekijken in de context 
van de ruimtelijke verspreiding van de vindplaats 
worden mogelijk clusters zichtbaar die de 
verschillende zones aanduiden. Door tevens de 
invloeden van het wrakvormingsproces mee te 
nemen, kan een gedetailleerde reconstructie 
ontwikkeld worden.
De Stavoren 18 kan gezien worden als een 
werktuig, een varend transportmiddel, dat 
gebouwd is om zeilend grote afstanden te over-
bruggen. Gezien de waarschijnlijke lading van 
onder andere kleipijpen, speelde het schip een 
actieve rol in de handel en de aan- en afvoer van 
handelsgoederen. Het schip zou dus tevens 
gezien kunnen worden als een tastbaar 
onderdeel van een productie en handels
systeem, met verschillende handelsgoederen 
die van de ene plaats naar de andere vervoerd 
werden, maar ook met personeel dat de 
handelscontacten mogelijk maakte en 
onderhield.
Naast de handelsgoederen en het onderhouden 
van contacten zijn ook projectielen en geschut 
op de vindplaats aangetroffen. Hieruit is af te 
leiden dat het schip zichzelf moest verdedigen 
tijdens de vaart en om die reden kan het dus 
gezien worden als militair machtsmiddel. 
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Als laatste zijn er nog twee eigenschappen die 
van toepassing zijn. Het schip was namelijk 
tijdens de vaart een werkgemeenschap van de 
opvarenden. De vaste bemanning had eigen 
werkzaamheden om het functioneren van het 
schip te waarborgen. Daarnaast zorgde de werk-
gemeenschap ook voor het eigen levensonder-
houd, wat leidt tot de laatste eigenschap, 
namelijk het sociale element. Opvarenden 
vormden in de periode dat ze aan boord waren 
een leefgemeenschap, waarin alle facetten die 
daarbij horen ook weerspiegeld worden in de 
materiële cultuur.
De archeologische vondsten die worden 
aan getroffen bij scheepswrakken hebben 
allemaal betrekking op deze functionele eigen-
schappen. Ze zijn allemaal te herleiden naar de 
scheepsbouw, de uitrusting, de werk- en leef-
omstandigheden aan boord, de samenstelling 
van de lading en de persoonlijke bezittingen van 
de opvarenden.179 Omdat aan boord voorwerpen 
aanwezig waren met of voor een specifiek doel, 
kan ervan worden uitgegaan dat de aanwezig-
heid van bepaalde voorwerpen recht evenredig 
is met het multifunctionele karakter van de 
Stavoren 18.180

Dit multifunctionele karakter zorgt voor een 
grote diversiteit van objecten aan boord van het 
schip. Doordat het schip voor een groot deel 
selfsupporting moest zijn, is er een selectie van 
materialen gemaakt die weer afgestemd zijn op 
de functionele vereisten. Elk onderdeel van de 
materiële cultuur had zo zijn eigen aandeel in de 
wijze waarop het schip in zijn totaliteit functio-
neerde. 
Naast de samenstelling van de materiële cultuur 
bepalen de functionele eigenschappen ook voor 
een groot deel de ruimtelijke organisatie binnen 
het schip. Gezien de beperkte ruimte en het 
oppervlak aan boord, wordt ook een ruimte-
indeling ontwikkeld. Dit betekent dat artefacten 
en materialen hun vaste plaats hadden in het 
schip. Bij de interpretatie van vondsten is het 
dus van belang om te weten hoe de indeling van 
het schip eruitgezien heeft. Aan de hand van de 
historische bronnen kan een beeld verkregen 
worden over deze indeling.
In de Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en 
bestier van Witsen staat de volgende omschrij-
ving van de indeling van een galjoot: 181

‘… Men maeckt zomtijts Scheepkens in deze landen, 
die onder de gedaente van Galjoots, en boven van 

Pynassen hebben, met een half Verdek; en zulx als men 
daer verre tocheten mede over zee wil doen, zonder 
Hut, met een ondiepe Konstapels-kamer die hangt, 
waer kruit en broot-kassen in zijn. Hier in heeft men 
na zijn groote goede lijfsberging. De Kombuis en 
kooijen staen in het Voor-onder, als ookck in de kajuit 
nevens het gemack, aleaer mede een kelder en 
vuerfchoue staet.’

De functionele eigenschappen zijn niet alleen 
bepalend voor de ruimtelijke organisatie binnen 
het schip, ze spelen ook een rol bij het uiterlijk 
van een schip. Dit uiterlijk is namelijk afhankelijk 
van de zeilwaardige eigenschappen waar het 
schip aan moet voldoen. Ook de economische 
en militaire aard zijn hierop van toepassing. Een 
schip is namelijk zo ontwikkeld dat zoveel 
mogelijk lading meegenomen kan worden 
zonder dat dit de zeilkwaliteit beïnvloedt. 
Daarnaast is de verdeling van het boordgeschut 
ook van belang voor het uiterlijk. Dit geschut 
zorgt namelijk, als het niet met de constructie 
van het schip overeenkomt, voor een grote 
onbalans, wat de zeilkwaliteit wederom niet ten 
goede komt.182

Functionele eigenschappen Stavoren 18
Varend transportmiddel in een handels- en 
productiesysteem
Het schip als vaartuig levert een ruimtelijke 
structuur, met toebehoren die te maken hebben 
met de scheepsconstructie, maar ook met de 
uitrusting, zoals de tuigage, de zeilen en de 
reservematerialen die aan boord aanwezig 
waren. Het interieur, zoals kasten en deuren, en 
de ornamenten behoren ook tot deze categorie. 
Daarnaast zijn andere rubrieken opgenomen die 
bijvoorbeeld te maken hebben met bevesti-
gingen, zoals spijkers, koperen voorzieningen en 
andere benodigdheden, zoals breeuwsel.183

Door naar het schip te kijken als een varend 
transportmiddel, een werktuig dat gemaakt is 
om zeilend grote afstanden af te leggen en dat 
deel uitmaakt van een productie- en handels-
systeem, is de materiële cultuur die te maken 
heeft met de scheepsuitrusting en lading of 
ballast van belang. Vondsten die geschaard 
worden onder de scheepsuitrusting bevatten 
maar 5 procent van het totaal aan vondsten 
(tabel 6.3). Onder de scheepsuitrusting vallen 
acht houtvondsten van verschillende onderdelen 
van het schip en vier metaalvondsten. Diverse 
transformatieprocessen die hebben plaats-
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gevonden, zoals de mogelijke berging van 
belangrijke scheepsonderdelen, maar ook 
mechanische en fysieke degradatie, hebben 
duidelijk geleid tot een afname van vondsten die 
behoren tot deze categorie.
Een andere duidelijke categorie is het schip als 

onderdeel van een handels- en productie-
systeem. Hierin kunnen artefacten en materialen 
verwacht worden die te maken hebben met de 
lading. Het bepalen van welke artefacten en 
materialen tot deze categorie behoren, kan 
soms tot een probleem leiden. Er zullen namelijk 
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184 Kok & Kuijper 2001, 114.
185 Witsen 1671, 165.

vondsten gedaan worden die tevens in andere 
categorieën onderverdeeld kunnen worden. 
In de functionele categorie lading en ballast zijn 
twee soorten vondsten van toepassing: de 
conische stenen en de kleipijpen. Samen zorgen 
ze voor 42 procent van het totaal aantal 
vondsten, waarbij vooral het aantal kleipijpen en 
pijpfragmenten opvallend is (n=784). De 
conische stenen zijn vooral midscheeps aange-
troffen (afb. 6.6), de locatie waar ballast 
verwacht kan worden. De kleipijpen hebben een 
dubbelfunctie en kunnen ook als persoonlijke 
eigendommen gezien worden, waardoor ze iets 
vertellen over de leefgemeenschap. De meeste 
kleipijpen bevinden zich in het voorschip 
(afb. 6.7). Bij de voorsteven is in en rond de nog 
aanwezige concreties een grote hoeveelheid 
Goudse kleipijpen (daterend na 1722) aange-
troffen, die nog in een rij liggen. De grote 
hoeveelheid doet vermoeden dat ze onderdeel 
waren van de lading. Dat dit lading betreft is ook 
af te leiden uit het feit dat tussen de kleipijpen 
en in de pijpenketels verpakkingsmateriaal, 
zoals worteldoek en boekweitdoppen, is 
aan getroffen.184 Door de kwetsbaarheid van de 
pijpaarde is het logisch dat de pijpen niet 

opgeslagen zijn tussen de grovere en zwaardere 
materialen van ballast en lading, maar een meer 
beschermde plek kregen in afgeschermde 
ruimtes, zoals de persoonlijke kooien die zich in 
het voorschip bevonden.185 

Werkgemeenschap
Onder de functionele eigenschap werkgemeen-
schap vallen alle artefacten en materialen die 
het onderhoud en uitvoeren van alle activiteiten 
aan boord mogelijk maakten. Verschillende 
voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het 
maritieme aspect van het schip zoals navigatie 
vallen hieronder, bijvoorbeeld navigatie-instru-
menten zoals kompassen en passers. De functi-
onele categorie die hierbij hoort is de bedrijfsuit-
rusting (afb. 6.8). Ook de functionele categorie 
gereedschap vertelt iets over de werkgemeen-
schap (afb. 6.9). Aan boord zijn waren verschil-
lende ambachtslui aanwezig, die ook hun eigen 
artefacten en materialen met zich meebrachten. 
Hieronder vallen onder andere de gereed-
schappen van de scheepstimmerman, de kuiper 
en de chirurgijn.
Zowel het aantal vondsten in de categorie van de 
bedrijfsuitrusting als die van het gereedschap 
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186 Witsen 1671, 165.
187 Witsen 1671, 165.

omvat maar een klein deel van het totaal aantal 
vondsten, namelijk beide 1,8 procent. De vondsten 
behorende bij de bedrijfsuitrusting zijn (delen) van 
een olielamp en een kaartpasser. De eerste vondst 
is aangetroffen in het achterschip. Aangezien het 
een cardanische olielamp betreft, kan deze 
gebruikt zijn in de konstabels- of kruitkamer, die 
zich volgens de beschrijving van Witsen186 ook 
achter in het schip bevond. De kaartpasser is in 
het voorschip gevonden. Deze locatie is vreemd, 
aangezien navigatiemateriaal eerder in het achter-
schip verwacht zou worden. Mogelijk behoorde 
deze kaartpasser ook tot de persoonlijke 
uitrusting, wat de locatie in het voorschip (bij de 
persoonlijke kooien) zou kunnen verklaren.
Al de vondsten die tot de categorie gereedschap 
behoren, namelijk de duimstok, het heft van een 
guts of beitel en de steel (mogelijk van een stuk 
gereedschap), bevinden zich allemaal in het 
voorschip. De duimstok zal zijn gebruikt door 
een timmerman (zie paragraaf 5.3.5). Volgens 
Witsen187 bevonden de persoonlijke kooien zich 
in het vooronder. Gezien de vondstlocatie kan 
deze duimstok, en ook de andere gereed-
schappen, dus mogelijk ook tot de categorie 
persoonlijke uitrusting worden gerekend.

Leefgemeenschap
Onder de eigenschap leefgemeenschap worden 
de gebruiksvoorwerpen geschaard die te maken 
hebben met het levensonderhoud van de 
opvarenden. Hiermee worden onder andere het 
kombuisgoed en het eet- en drinkgerei bedoeld. 
Ook victualie behoort tot deze eigenschap. De 
artefacten en materialen die dan nog overblijven 
zijn de persoonlijke goederen. Deze vondsten 
kunnen heel gevarieerd zijn, van persoonlijke 
gebruiksvoorwerpen tot voorwerpen voor de 
eigen handel. Daarnaast is soms moeilijk te 
bepalen welke vondsten tot de persoonlijke 
uitrusting gerekend moeten worden, of bijvoor-
beeld als lading of handelsproduct aanwezig 
waren. De kleipijpen zijn hiervan een goed 
voorbeeld.
Van de categorieën die iets vertellen over het 
levensonderhoud aan boord omvat vooral het 
eet- en drinkgerei een groot percentage van het 
aantal vondsten, namelijk 18,2 procent. Het 
kombuisgoed en de victualie betreffen allebei 
respectievelijk 7,7 procent en 3,3 procent van het 
totaal aantal vondsten. Bij de verspreiding van 
vooral de vondsten behorende tot het eet- en 
drinkgerei zijn duidelijke zones in het voor- en 
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188 Van Beylen 1985, 42. 
189 Van Beylen 1985, 120.

achterschip zichtbaar (afb. 6.11). Dit is te 
verklaren door de broodkamer die in het achter-
schip gelegen is en de kombuis met vuurschouw, 
die in het vooronder gepositioneerd is. De 
broodkamer is de bergplaats voor brood, 
beschuit en bloem, en eventueel ook voor 
andere eetwaren zoals kaas; de producten 
werden in vaten of zakken en op rekken 
bewaard.188 Fragmenten van wijnflessen en 
aardewerk zijn onder andere vondsten die in het 
achteronder zijn aangetroffen.
De kombuis, ofwel scheepskeuken, in het 
vooronder is de plaats of ruimte aan boord waar 
het eten voor de bemanning werd bereid.189 
Gezien de vondstlocatie is het aannemelijk dat 
de tegels en bakstenen deel hebben uitgemaakt 
van een haard- of stookplaats in het schip (zie 
paragraaf 5.3.1). Ook de tinnen lepels en 
mesheften wijzen op de locatie van de kombuis 
in het voorschip (afb. 6.10 en afb. 6.11).

De persoonlijke uitrusting omvat 5,9 procent van 
alle vondsten. Op twee vondsten na zijn deze 
allemaal in het voorschip aangetroffen (afb. 6.12). 
De twee vondsten die meer in het middenschip 
zijn gevonden, betreffen kleipijpen die gerookt 

zijn. De vondsten in het voorschip betreffen, 
naast nog enkele gerookte kleipijpen, meerdere 
vlooienkammen, schoengespen en spelden. Het 
is zeer goed mogelijk dat deze lagen opgeslagen 
in de kooien die zich in het vooronder bevinden. 

Militair machtsmiddel
De functionele eigenschap militair platform leidt 
tot een categorie militaire uitrusting. Hieronder 
vallen natuurlijk het boordgeschut, maar ook de 
losse munitie en handwapens en daaraan gere-
lateerde voorwerpen. De categorie is vrijwel niet 
gebonden aan een specifieke plek binnen de 
functionele indeling van het schip. Aan boord 
zijn wel ruimtes gebonden aan deze categorie, 
zoals de konstabelskamer, maar ondanks dat 
kan de munitie over het gehele wrak worden 
teruggevonden. Kanonnen zijn hiervan een goed 
voorbeeld. Deze stonden namelijk over het 
gehele schip opgesteld. Het enige onderscheid 
dat hierin nog te maken is, is het materiaal 
waarvan de kanonnen vervaardigd zijn. De 
kanonnen van het achterdek waren namelijk van 
koper in plaats van ijzer. Dit is gedaan om de 
kompassen, die zich ook op het achterdek 
bevonden, niet te beïnvloeden.
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De vondsten die toegeschreven zijn aan de func-
tionele categorie militaire uitrusting omvatten 
slechts 3,2 procent van het totaal aantal 
vondsten. De meeste van deze vondsten 
betreffen verschillende projectielen, die zowel in 
het voor- als achterschip zijn aangetroffen (afb. 
6.13). De vondsten in het achterschip zijn logi-
scherwijs te verklaren door de aanwezigheid van 
de konstabels- of kruitkamer. De concretie in het 
achterschip bestaat voornamelijk uit objecten 
van de konstabelskamer, zoals de cardanische 
olielamp, de kneppelkogels, de schuifkogels en 
ook het heft van een zwaard dat niet is geborgen 
(vast in de concretie, zie afb. 6.14). In het 
voorschip zijn twee losse (musket)kogels 
gevonden. Het kanon (draaibas) is buiten het 
schip aangetroffen. Daar de mik het mogelijk 
maakte het kanon op de reling of in een mars te 
gebruiken (zie paragraaf 5.3.5), heeft het tijdens 
de ondergang mogelijk boven aan dek gestaan. 
Aangezien beide boorden zijn verdwenen, kan 
dit de locatie buiten het wrak mogelijk verklaren.

6.4.4 Conclusie

Ondanks dat het een (a)selecte steekproef 
betreft van al het materiaal dat op deze 
vindplaats ligt, zijn in combinatie met historische 
bronnen enkele uitspraken te doen over de 
herkomst van het schip, de lading, de samen-
stelling van de bemanning en hun maatschap-
pelijke positie en rijkdom. Daarnaast geeft de 
functionele indeling van het vondstmateriaal 
een (beperkt) inzicht in de verschillende zones en 
ruimtes aan boord van de Stavoren 18.
Verschillende aspecten in de bouwwijze van het 
schip doen vermoeden dat het schip van 
Nederlandse oorsprong is en volgens 
Rotterdamse traditie is gebouwd. Het vondst-

materiaal is desondanks te gering en divers van 
herkomst om gefundeerde uitspraken te doen 
over de thuishaven van het schip en de herkomst 
van de bemanning. Een aantal vondsten heeft 
een duidelijke Amsterdamse connectie. Dat veel 
voorwerpen uit Amsterdam komen is niet 
verwonderlijk als wordt bedacht dat deze stad in 
de achttiende eeuw de producent was van 
allerlei gebruiksvoorwerpen. 
De twee rijkversierde gespen wijzen op tamelijk 
welvarende opvarenden, terwijl de derde, 
complete gesp tot de meer algemene, gangbare 
gespen behoort. Mogelijk wijzen de verschillen 
tussen de gespen op sociale verschillen tussen 
de opvarenden.
Door de vondstensamenstelling, door middel 
van functionele eigenschappen, toe te wijzen 
aan een ruimtelijk verspreiding, kunnen enkele 
uitspraken gedaan worden over de verschillende 
zones en ruimtes die van toepassing zijn op de 
Stavoren 18. Vooral de locatie van de konsta-
belskamer wordt aan de hand van de vondstver-
spreiding zichtbaar, zeker als ook de nog op de 
vindplaats aanwezige concretie met vondst-
materiaal wordt meegenomen. De locatie van 
andere ruimtes is minder duidelijk, al is de 
locatie van (persoonlijke) kooien in het 
voorschip aannemelijk, gezien de aanwezigheid 
van vondsten die behoren tot de persoonlijke 
uitrusting, maar ook de mogelijke aanwezigheid 
van kwetsbare lading (kleipijpen).
Indien een volledige opgraving van de Stavoren 
18 uitgevoerd wordt, en al het vondstmateriaal 
dat op de vindplaats aanwezig is wordt 
verzameld, kan mogelijk met een grotere 
zekerheid uitspraken gedaan worden over de 
herkomst van het schip, de lading, de samen-
stelling van de bemanning de verschillende 
eigenschappen behorende bij specifieke ruimtes 
die in de Stavoren 18 van toepassing zijn.
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191 Vos 2012, 52.
192 Gemeente Amsterdam Stadsarchief: 
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195 Noord-Hollands archief: 11 Pilotage ten 

Noorden de Maze.

7 Archiefonderzoek Stavoren 18
J. Opdebeeck

7.1 Historische bronnen

De scheepsvaart was tot het midden van de 
twintigste eeuw de voornaamste manier voor 
het transporteren van bulkgoederen. Het aantal 
schepen dat jaarlijks betrokken was bij scheeps-
ongevallen, strandingen of dat verdween in de 
golven, was aanzienlijk en is statistisch vergelijk-
baar met het aantal ongevallen met vrachtwa-
gens in moderne tijden. In de loop der eeuwen 
zijn zodoende honderden, zo niet duizenden, 
schepen vergaan in de Zuiderzee. Dit maakt het 
gebied van het huidige Markermeer-IJsselmeer-
Waddenzee het grootste scheepskerkhof ter 
wereld. Dit wordt dan ook weerspiegeld in het 
aantal scheepsvondsten dat gedaan werd in de 
drooggelegde polders. 190 Naast de incidentele 
ongevallen hadden uitzonderlijk grote stormen 
rampzalige gevolgen voor de scheepvaart en 
konden tijdens zulke gebeurtenissen tientallen 
of honderden schepen tegelijk vergaan.191 Dit is 
dan ook terug te vinden in de historische 
bronnen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
zware storm van 1756, waarin meerdere schepen 
zijn vergaan op de Friese kust.192

Een wrak van een archeologische opgraving 
linken aan een naam en daarmee de geschie-
denis van het schip achterhalen, is voor veel 
maritiem archeologen waarschijnlijk het 
hoogtepunt van het onderzoek. Dit is echter 
geen eenvoudige opdracht. Onderzoekers 
krijgen met een veelvoud aan problemen te 
maken als ze in de archieven de naam van een 
gezonken scheepswrak willen achterhalen.
Eerst en vooral heeft men te maken met de 
beperkte informatie die men kan deduceren uit 
het archeologisch onderzoek. Scheepswrakken 
uit de negentiende en twintigste eeuw zijn in 
hun totaliteit meestal beter bewaard dan houten 
scheepswrakken uit de eeuwen daarvoor. De 
kans dat de naam van het schip op objecten in 
een ijzeren wrak wordt gevonden, is heel wat 
groter dan in een houten schip, waar de naam, 
op hoge uitzonderingen na, enkel op de 
scheepsbel193 of op spiegel van het schip 
aanwezig was.194 Ook de datering van oudere 
scheepswrakken is heel wat minder accuraat, 
waarbij de tijdspanne van de vermoedelijke 
bouw van het schip of de datum van het zinken, 
door onderzoekers meestal slechts op vijftig jaar 
nauwkeurig kan worden geschat.

Voor het scheepswrak Stavoren 18 is bekend uit 
de datering van het vondstmateriaal dat het 
schip is vergaan tussen 1751 en 1760. Verder 
weten we van het schip dat het vermoedelijk een 
eenmastergaljoot van 85 voet was, die gebouwd 
werd in Nederland. Aangezien het schip op 
enkele kilometers van Stavoren is vergaan op 
een vrij ondiepe bodem, zijn er waarschijnlijk 
bergingen uitgevoerd, waarvan een spoor terug 
te vinden moet zijn in de archieven. 
Een tweede probleem die men tegenkomt bij 
archiefonderzoek is dat in de regel de ouderdom 
van het archief omgekeerd evenredig is met de 
hoeveelheid informatie die het archief bevat en 
de toegankelijkheid ervan. Nederland heeft 
daarnaast veel grote en ook regionale archieven, 
waardoor de informatie versnipperd is. Ook zijn 
van veel oudere archieven slechts delen 
behouden gebleven. Informatie over vergane 
schepen tijdens scheepsrampen zijn zelden te 
vinden in een complete lijst, maar moet 
onttrokken worden uit bulkarchieven zoals van 
de VOC, Staten-Generaal of Levantse handel. 
Daarnaast moet men informatie zoeken in 
notariële archieven, assurantiën, pilotages, rent-
meesterarchieven, openbare verkopingen, 
lastgelden, resoluties van schout en schepenen 
enzovoort. Naast deze versnippering aan 
informatie over verschillende archieven of 
verschillende deelarchieven binnen eenzelfde 
archief, is maar een fractie van de data in deze 
archieven digitaal ontsloten en dus niet 
makkelijk binnen handbereik.
Het bergen van gestrande of gezonken schepen 
met hun lading was in Nederland een beroep dat 
voornamelijk werd uitgevoerd door professio-
nele bergers. Deze schepen werden ingezet voor 
pilotage en het lichten van lading van verloren 
gegane schepen of scheepsonderdelen zoals 
ankers.195 De goederen die werden geborgen of 
gevonden op het strand, werden meestal 
openbaar verkocht en daar was naast het 
bergersloon ook een percentage beschikbaar 
voor de functionarissen die betrokken waren bij 
de berging: de eigenaar van het domein of de 
heerlijkheid, de strandvinder en de rentmeester, 
de stadsfunctionaris, de kosten van pilotage of 
konvooien en licenten; iedereen pikte een 
graantje mee. Het resterende bedrag was voor 
de eigenaar van de lading of de kapitein van het 
schip. Hierover kan men op verschillende 
plekken in de overgeleverde archieven sporen 
van informatie terugvinden. 
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De meeste informatie over de afwikkeling van 
scheepsrampen is echter verdwenen. Hetgeen 
wel aanwezig is, zijn de conclusierapporten en 
uitspraken van gespecialiseerde rechtbanken. 
Hierin kan men meestal basisinformatie terug-
vinden, zoals de naam van het schip en de 
schipper, de lading en de plaats van zinken. De 
moeilijkheid is om in de juiste bronnen 
bruikbare informatie te vinden, zodat men op 
basis van alle puzzelstukken een zo volledig 
mogelijk beeld kan vormen.
Voor het onderzoek naar het scheepswrak bij 
Stavoren is onderzoek gedaan in verschillende 
archieven. Een daarvan is Delpher: de digitaal 
beschikbare krantenarchieven waarin onder 
andere korte berichten staan over vergane 
schepen.196 Een ander belangrijk archief is het 
Stadsarchief Amsterdam. Dit archief is heel 
uitgebreid en men is bezig met een grote digita-
lisatieslag, waardoor veel informatie online 
onderzocht kan worden. De volgende deelar-
chieven in het Amsterdamse archief zijn 
onderzocht:
• rechtbankarchieven197 die disputen bij verzeke-

ringskwesties van scheepsongevallen 
behandelen;

• inventaris van het Archief van de Notarissen 
ter Standplaats Amsterdam198, waarin men 
bevrachtingscontracten, procuraties en 
scheepsverklaringen kan terugvinden;

• inventaris van het Archief van de 
Burgemeesters199, waarin scheepsverkopingen 
met beschrijvingen van de schepen staan uit 
de achttiende eeuw. 

Voor de meer regionaal gerichte archieven is 
onderzoek gedaan in de archieven van Tresoar: 
de resolutieboeken van de stad Stavoren in de 
periode 1601-1812 zijn in het archief te 
Leeuwarden compleet bewaard.200 Hierin 
bevinden zich ook de documenten van de schout 
en schepenen. Een ander archief is het notariële 
archief in het Westfries Archief, waarin lokale 
notarissen scheepsongevallen in de Zuiderzee 
afhandelden.201 Naast deze archieven zijn ook 
andere archieven geraadpleegd, waaronder het 
Stadsarchief Rotterdams, het Noord-Hollands 
Archief en het Nationaal Archief in Den Haag. In 
het buitenland zijn de nationale archieven van 
Engeland, Schotland, Denemarken en 
Noorwegen geraadpleegd voor de enkele 
buitenlandse schepen die bij Stavoren vergaan 
zijn.

7.2 Mogelijke scheepswrakken

Uit het archiefonderzoek zijn verschillende 
schepen naar voren gekomen, die qua datering 
passen bij het wrak van de Stavoren 18. Dit zijn:
• Juffrouw Diderica (1756)
• Vrouw Maria (1756)
• Sint Antony (1756)
• Goede verwagtinge (1756)
• Charming Sally (1760)
• Vrouwe Margaretha en Catharina (1765)

Deze schepen worden hierna kort beschreven.

7.2.1 Juffrouw Diderica (1756)

Het schip Juffrouw Diderica werd gevoerd door 
kapitein Lars Swensen en is vergaan op 7 
oktober 1756. Het schip was onderweg van 
Venetië en Zanten (Zakynthos) naar Amsterdam. 
In het notarieel archief te Amsterdam is de hele 
gebeurtenis van de reis beschreven in een 
scheepsverklaring.202 Het schip is vergaan op de 
Oostwal ten zuiden van Stavoren (afb. 7.1 en 
bijlage 11), maar is met het opkomende tij 
losgekomen en richting de Westwal gedreven en 
uiteindelijk tussen Stavoren en Enkhuizen 
vergaan. De positie van het uiteindelijke zinken 
maakt dit schip een goede kandidaat. Ondanks 
het feit dat in de Amsterdamse archieven 
stukken zijn gevonden waaronder de assuran-
tiën, de autorisaties over de berging, de substi-
tuties en kwitanties, is geen informatie 
gevonden over het type of grootte van het schip. 
Het archief van Stavoren over ‘de gestrande en 
gevonde goederen’ geeft een lijst van verkochte 
goederen uit een schip dat is vergaan tussen 
Stavoren en Enkhuizen in oktober 1756.203 Dit 
gaat waarschijnlijk over de Juffrouw Diderica, 
maar uit de lijst is ook niets op te maken over 
het scheepstype. De naam van de schipper en 
ook de namen van de bemanningsleden in de 
attestatie van het scheepsongeval, doen 
vermoeden dat het schip geen Nederlandse 
maar een Scandinavische thuishaven had. Dit 
wordt bevestigd doordat het schip voorkomt op 
de scheepslijst van Deense schepen die naar het 
Middellandse Zeegebied voeren (voorbij Cape 
Finistère in Frankrijk).204 Uit onderzoek naar de 
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zogenaamde Algerian Passport Registers (de 
Deense variant van de Nederlandse zeebrieven) 
komt in 1755 een ‘Jomfr. Diderica’ met kapitein 
Lars Svensen uit Bergen (Noorwegen) tevoor-
schijn.205 Dit schip had een grootte van 50 last. 
Een gelijknamige kapitein Lars Svendsen komt 
voor in de registers van de Sont.206 In 1754 moest 
hij tol betalen voor een schip van 50 last. Hoewel 
in de registers geen namen van schepen 
voorkomen (enkel van de kapiteins), kunnen we 
redelijkerwijs vermoeden dat het hier om 
hetzelfde schip gaat, omdat voor dezelfde 
periode geen andere schepen met de naam 
(Juffrouw) Diderica in combinatie met een 
kapitein Lars Svendsen/Svensen/Swensen 
voorkomt in de Deense, Franse noch 
Nederlandse archieven. Bij de heenvaart is in het 
Sontregister het type schip wel vernoemd als een 
galjoot van 50 last (afb. 7.1, afb. 7.2 en bijlage 11).

7.2.2 Vrouw Maria (1756)

In dezelfde storm waarin de Juffrouw Diderica is 
vergaan, is ook het schip de Vrouw Maria 
gestrand. De Vrouw Maria was een galjootschip 
gevoerd door kapitein Adde Roos, dat in oktober 
1756 ten noorden van Stavoren op zijn reis van 
Londen naar Amsterdam is gestrand.207 In de 
archieven staat dat het schip met ‘een magt van 
volk’ voor Stavoren is gebracht, maar het is niet 
duidelijk of het schip gerepareerd dan wel 

afgezonken is. In een archief uit 1759 is het schip 
de Vrouw Maria van kapitein Adde Roos echter 
beschreven voor een ander ongeval in Londen.208 
We kunnen dus aannemen dat de Vrouw Maria 
niet in Stavoren is vergaan.

7.2.3 Sint Antony (1756)

Een ander schip dat gedurende deze storm is 
vergaan, is de Sint Antonij of Sint Antony, 
gevoerd door kapitein Eeuwe Jelles. Dit 
fluitschip was onderweg van Riga en Cadix naar 
Amsterdam en is op de Zuiderzee gezonken. In 
het notarieel archief van Enkhuizen vindt men 
verdere informatie, waaronder een verklaring 
van de schipper dat het schip is gezonken op de 
spaanderbank (afb. 7.3).209 Deze ondiepte lag ten 
zuiden van Stavoren tussen het ‘Vrouwe Sand’ 
en het ‘Enkhuyser Sand’ (afb. 7.4). Het scheeps-
type en de ligging komen niet overeen met de 
resultaten van de opgravingen en vondstlocatie 
en daardoor zal dit ook geen kandidaat zijn voor 
het wrak van de Stavoren 18.

7.2.4 Goede Verwagtinge (1756)

Het schip de Goede Verwagtinge was onderweg 
van Marseille naar Amsterdam en werd gevoerd 
door schipper Jan Schram. In dezelfde storm van 

Afb. 7.1 Afwikkeling van het scheepsongeval van de Juffrouw Diderica (bron: notarieel archief Amsterdam, archiefnr. 

5075).

Afb. 7.2 Inschrijving van een galjootschip van kapitein Lars Svendsen in het Sonttolregister.
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begin oktober is het schip even ten noorden van 
Stavoren (mogelijk bij west-Workum) vergaan. 
In het oude stadsbestuurarchief van Stavoren 
vindt men bij de Resolutien van de Schout en 
Schepen uit het boek ‘Aangaven van gestrande 
of gevonde goederen’ meerdere verwijzingen 
naar verkopingen van geborgen goederen van 
dit schip.210 Uit het notarieel archief van 1754 is 

een verkoopakte gevonden van het schip.211 
Hierin staat dat de Goede Verwagtinge een 
hoekerschip was. Hoekerschepen zijn eenmast-
schepen, die hun mast centraal in het schip 
hebben staan.212 Net zoals bij de Sint Antony 
komen de ligging en het scheepstype niet 
overeen met de resultaten van de opgravingen 
en de vondstlocatie van de Stavoren 18.

Afb. 7.4 Afbeelding van de Zuiderzee met de vaarroutes en zandbanken door Van Keulen uit 1780.

Afb. 7.3 Attestatie van het fluitschip de Sint Antony (bron: Westfries Archief, archiefnr. 1685).
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Charming Sally blijkt dat alle 
scheepsgezellen van Engelse origine zijn 
en dat er dus geen mogelijkheid was van 
een Nederlandse timmerman met 
Nederlands gereedschap.

7.2.5 Charming Sally (1760)

De Charming Sally is een schip dat werd gevoerd 
door kapitein John Hodge en onderweg was van 
Amsterdam naar Schotland. In Amsterdam had 
het schip een lading kolen geleverd van Alloa in 
Schotland. Het is eind november 1760 in de 
nabijheid van Stavoren gestrand. In de archieven 
zijn contracten voor het vervoer van kolen naar 
Amsterdam terug te vinden, evenals de 
vermelding van het ongeval in de Amsterdamse 
rechtbankarchieven. Doch verdere gegevens 
over het schip ontbreken in de Nederlandse 
archieven. Onderzoek in de archieven van 
Schotland, waaronder Caledonian Mercury, de Alloa 
port letter books213 en de Collector’s Quarterly 
Accounts for Alloa214, geven wel meer informatie. 
Vanuit Alloa werd er regelmatig kolen naar 
Amsterdam getransporteerd, om op de terugreis 
ijzer en hout vanuit Zweden binnen te brengen. 
Ook het schip Charming Sally met kapitein John 
Hodge komt al in 1748 voor in de Schotse 

archieven.215 In de uitgaande registers van 1757 
staat dat het schip 110 ton kolen vervoerde.216 Dit 
komt overeen met een cargo van 55 last. Echter, 
in de registers staat de afkorting BB achter de 
naam van het schip. Deze afkorting staat voor 
British Built (in tegenstelling tot de FB van Foreign 
Built) (afb. 7.5). Het onderscheid werd gemaakt 
omdat in het buitenland gebouwde schepen een 
hogere taks moesten betalen. De Nederlandse 
bouwwijze van de Stavoren 18, maar ook de 
vondst van een duimstok met Nederlandse in 
plaats van Engelse maten217, is een indicatie dat 
het scheepswrak Stavoren 18 niet het schip de 
Charming Sally was.218

7.2.6 Vrouwe Margaretha en Catharina 
(1765)

Het schip de Vrouwe Margaretha en Catharina 
werd gevoerd door schipper Jan Swart. Het 
keerde in 1765 terug uit Suriname, geladen met 
een lading koffie en cacaobonen. In februari van 

Afb. 7.5 Inschrijving van het schip Charming Sally in het havenregister van Alloa (bron: Scottish National Archive, 

archiefnr. E504/2/3).

Afb. 7.6 Bijlbrief van het schip Vrouwe Margaretha en Catharina (bron: notarieel archief Amsterdam).
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dat jaar arriveerde het op de Rede van Texel. 
Nadat het een loods aan boord had genomen, 
vervolgde het zijn weg naar Amsterdam. De 
Vrouwe Margaretha en Catharina strandde 
echter door navigatiefouten van de loods op de 
Enkhuyser gronden. Door het ijs kwam het schip 
los en dreef het richting Stavoren, waar het de 
grond raakte op het Vrouwenzand219 en door het 
ijs werd doorsneden. Het schip kon niet meer 
gered worden. Daarna zijn bij verschillende 
bergingspogingen onderdelen van de lading en 
het schip geborgen.220 Hoewel de locatie goed 
schijnt overeen te komen met de positie van de 
Stavoren 18 heeft verder onderzoek in de 
notariële archieven een bijlbrief (opdracht tot 
scheepsbouw) van het betreffende schip 
opgeleverd. Uit dit document blijkt dat de 
Vrouwe Margaretha en Catherina een fregat-
schip was met een lengte van 105 voet (afb. 
7.6).221 Hierdoor valt ook dit schip af als 
mogelijke kandidaat voor het scheepswrak 
Stavoren 18.

7.3 Conclusie

Voor de periode 1751-1765 zijn in de archieven 
documenten gevonden over verschillende 
schepen die in de ruime omgeving van Stavoren 
zijn gezonken. De meeste schepen kwamen qua 
ligging en/of scheepstype niet overeen met de 
resultaten en vondsten van de opgraving in 
2019. De enige overblijvende kandidaat is het 
schip de Juffrouw Diderica die in 1756 tussen 
Stavoren en Enkhuizen is vergaan. Het schip is 
een galjoot van 50 last die vanuit het 
Middellandse Zeegebied met handelswaren uit 
Venetië en Zanten ten behoeve van Nederlandse 
kooplieden onderweg was naar Amsterdam. Het 
schip had een Deense bemanning en Bergen 
(Noorwegen) als thuishaven. Dit was niet onge-
bruikelijk: in de Nederlanden zijn in die tijd veel 
schepen gebouwd voor buitenlandse opdracht-
gevers.222 Begin achttiende eeuw was het 
galjootschip het meest gebruikte handelsschip in 
Deense wateren.223 Tot het midden van de 
achttiende eeuw werden in Noorwegen bijna 
geen lokale schepen gebouwd en waren de 
meeste koopvaarders tweedehands schepen, 
voornamelijk uit de Nederlandse Republiek.224

De locatie en het scheepstype van de Juffrouw 

Diderica kloppen met de bevindingen van het 
archeologisch onderzoek van de Stavoren 18. 
Hoewel de lengte van het schip niet in de 
archieven terug te vinden is, kan aan de hand 
van de tonnage van het schip een vergelijking 
gemaakt worden met de wrakresten van de 
Stavoren 18. In de archieven wordt een schip 
meestal beschreven met het aantal lasten dat 
het kon vervoeren, met als enige doel dat men 
kon berekenen hoeveel tol betaald moest 
worden. Een van de methoden daarvoor is het 
vermenigvuldigen van de lengte, breedte en 
holte van het schip, waarna dit getal met een 
coëfficiënt werd gedeeld dat afhankelijk was van 
het type schip.225 Als men de maten gebruikt voor 
een galjoot van 85 voet, zoals door Witsen 
beschreven, dan zou het schip een breedte van 
21 voet en een holte van 8,5 voet moeten 
hebben. Dit zou dan een tonnage van 60 last 
opleveren bij een coëfficiënt van 250 (wat 
gebruikelijk was voor zeegaande schepen). 
Echter, Witsen geeft aan dat ‘een koopvaerder 
magh mede wel 2, 3, 4 of 5 voet nauwer zijn, nadien 
hij hy lengte heeft’.226 Tijdens het archeologisch 
onderzoek werd de maximale breedte van het 
vlak vastgesteld op 4,6 m of 16 voet. Op de 
randen van het vlak kon de aanzet van de kim 
worden gezien. Een breedte van 16 voet is heel 
wat smaller dan de standaard 21 voet breedte op 
een galjoot van 85 voet. De kromming van het 
boord zal het schip nog wel enkele voeten 
breder maken dan de resten die werden 
gevonden. Als we 1 voet toevoegen aan beide 
kanten van het vlak, heeft het schip een 
scheepsbreedte van 18 voet in plaats van de 
21 voet volgens Witsen. De vervoerscapaciteit 
van de Stavoren 18 zou dan 52 last zijn geweest, 
wat overeenkomt met de tonnage van de 
Juffrouw Diderica in de archieven. 
Al het archiefonderzoek wijst naar de Juffrouw 
Diderica als vermoedelijke naam voor het wrak 
van de Stavoren 18. Echter, grote delen van de 
oude archieven zijn niet gedigitaliseerd noch 
onderzocht. Dit houdt in dat in de toekomst nog 
meer informatie tevoorschijn kan komen over 
andere scheepsrampen rond Stavoren voor deze 
periode, wat mogelijk een andere kandidaat zal 
opleveren. Op dit moment is de consensus van 
de onderzoekers echter dat de Stavoren 18 
vermoedelijk het wrak is van het schip Juffrouw 
Diderica, dat tijdens een zware storm in oktober 
1756 is vergaan op de Zuiderzee.
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8 Waardestelling

8.1 Waarde van de vindplaats 
L.A. Muis

8.1.1 Inhoudelijke waarde

De scheepsbouwkundige details en vondsten uit 
het wrak tonen aan dat de Stavoren 18 een 
bewapende koopvaarder betreft die in 
Nederland is gebouwd aan het begin van de 
achttiende eeuw en is gezonken tussen 1751 en 
1765. De structurele details tonen aan dat het 
schip waarschijnlijk een galjoot is geweest. Dit 
scheepstype werd in de eerste helft van de 
achttiende eeuw veel gebruikt voor de handel, 
van het Baltische gebied tot aan de 
Middellandse Zee.
Er zijn veel scheepswrakken aangetroffen in het 
IJssel- en Markermeer en ook in de regio van 
Stavoren (ensemblewaarde laag). Deze wrakken 
zijn de getuigen van een historisch belangrijke 
fase in de Nederlandse handel en scheepsbouw. 
Een fase waarin Nederland langere tijd een 
prominente positie in de maritieme wereld heeft 
ingenomen en daarmee ook in het politieke 
krachtenveld. 
De aanwezigheid van veel scheepsarcheolo-
gische details maakt dat de Stavoren 18 een 
uitzondering is voor een schip uit deze periode. 
De details van de kiel (met de sponningen), de 
driedubbele huidlaag, een deel van de achter-
steven en veel inhouten, maken dat dit scheeps-
type goed te bestuderen valt. Door de aanwezig-
heid van de vele (kleine) scheepsarcheologische 
details kan bijna het volledige schip gerecon-
strueerd worden. Ook zijn diverse voorwerpen 
aangetroffen, die informatie verschaffen zowel 
over de lading als het gebruik van en het type 
schip. Ondanks het feit dat maar weinig van het 
wrak de tand des tijds heeft overleefd, is de 
inhoudelijke waarde van Stavoren 17 daarom 
toch hoog te noemen.

8.1.2 Fysieke waarde

De gaafheid van de vindplaats is laag. Doordat 
het wrak meer dan tweehonderd jaar op de 
bodem heeft gelegen, is het blootgesteld aan 
erosie door stroming, golfslag en ijsgang en aan 

biologische en chemische degradatie en 
menselijk handelen. Hierdoor is van het wrak 
Stavoren 18 niet veel bewaard gebleven. Van de 
constructie zijn alleen nog delen van het vlak, de 
aanzet van de stevens, de complete lengte van 
de kiel en de aanzet van de kim bewaard 
gebleven. Het scheepshout verkeert over het 
algemeen in goede staat. De uitstekende houten 
delen van het schip zijn wel aangetast door 
paalworm. Het merendeel van de wrakresten die 
niet onder de mobiele zandlaag liggen, is 
begroeid met zoetwatermosselen. De gaafheid 
en de conservering krijgen hierdoor een lage 
score.

8.1.3 Belevingswaarde

De ondiepe ligging van de Stavoren 18, niet ver 
van de haven van Stavoren, zorgt ervoor dat dit 
een zeer toegankelijke locatie is voor sport-
duikers. In potentie zou dit wrak dus een hoge 
belevingswaarde kunnen hebben.
Zoals is beschreven bij de fysieke waarde, is van 
het oorspronkelijke schip echter weinig meer 
over. Alles is ook nog eens bedekt geraakt met 
een dik pakket driehoeksmosselen, waardoor de 
scheepsconstructie moeilijk zichtbaar is. 
Daarnaast is het zicht in het IJsselmeer 
overwegend slecht te noemen. Het toekennen 
van een score voor ‘beleving’ bij archeologische 
objecten is lastig. Gedurende het veldwerk was 
er veel persaandacht voor het onderzoek naar de 
Stavoren 18. Dit geeft wel een indicatie dat 
mensen in de omgeving erg met dit wrak waren 
begaan. In het algemeen spreekt de onder-
waterarcheologie mensen aan. Dat komt door 
de spanning, het onbekende en misschien ook 
wel door het feit dat zo veel Nederlanders zich 
met de maritieme wereld kunnen vereen-
zelvigen. Voor deze waardering is de belevings-
waarde echter op ‘laag’ gesteld.

8.2 Conclusie van de waardering

Op fysieke kwaliteit scoort de Stavoren 18 laag: 
er is maar weinig bewaard gebleven. Doordat 
het wrak ook nog eens is bedekt met mosselen 
en in troebel water ligt, is de zichtbaarheid ervan 

93
—



verre van optimaal. De belevingswaarde is op 
‘laag’ gesteld, al past hier de kanttekening dat 
persaandacht feitelijk ook een indicatie voor de 
belevingswaarde zou moeten zijn. Daarnaast is 
het wrak makkelijk toegankelijk voor sportdui-
kers, doordat het op geringe waterdiepte en zo 
dicht bij de haven van Stavoren ligt. 
De inhoudelijke waarde van het wrak is ‘hoog’. 
Omdat objecten als de Stavoren 18 nu net die 
informatie aan ons kunnen geven die wij niet uit 
historische en iconografische bronnen kunnen 
halen, kunnen we stellen dat het wrak behou-
denswaardig is.

Tabel 8.1 Waarderingstabel van het 
scheepswrak Stavoren 18.

Waarden Criteria Score

Belevingswaarde Schoonheid N.v.t.

Herinneringswaarde N.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3
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9 Beantwoording 
onderzoeksvragen
J. Opdebeeck en L.A. Muis

Relatie met NOaA en andere onderzoekskaders
Dit onderzoek sluit aan bij de volgende onder-
zoeksthema’s uit de NOaA 2.0:
• NOaA 2.0-vraag 11: Hoe verliep de ontwikke-

ling van de houten scheepsbouw (materiaal-
gebruik, technologie, innovatie, typologie)? 

• NOaA 2.0-vraag 12: Waar worden uiteenlo-
pende typen scheepswrakken aangetroffen, 
en hoe kan de aanwezigheid van wrakken 
worden verklaard?

• NOaA 2.0-vraag 69: Welke infrastructurele en 
sociaaleconomische rol speelden waterwegen 
en de scheepvaart?

9.1 Algemene vragen over de 
wraklocatie

Wat is de exacte positie en (diepte)ligging van 
het wrak? 
De vindplaats ligt in het IJsselmeer in de buurt 
van de stad Stavoren. Het wrak ligt ten 
zuidwesten van de haven op een diepte van 4 m. 
De centrale coördinaten in het Rijksdriehoeksnet 
zijn 152272/542346.

Wat is de omvang en verspreiding van de 
scheepsresten? 
De maximale omvang van de vindplaats is 25 x 
6 m. De resten van het schip die nog in verband 
liggen, meten 22 x 4,5 m. 

Welke delen van het wrak zijn nog aanwezig?
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat op de 
vondstlocatie de resten van twee derde van een 
vlak van een houten schip liggen, waarvan de 
stevens ontbreken. Rondom het wrak liggen een 
paar losse constructiedelen die bij het schip 
horen.

Wat kan gezegd worden van de wrakvormende 
processen en degradatieprocessen van deze 
vindplaats? 
Het wrak is vermoedelijk rechtopstaand 
gezonken. Natuurlijke processen (mechanisch, 
biologisch en chemisch) hebben het scheeps-
wrak verzwakt. Onder invloed van deze 
processen en menselijk handelen (visserij) zijn in 
de loop der tijd grote delen van het schip 
verloren gegaan. De wrakresten liggen op een 
harde ondergrond, waardoor het schip niet of 
nauwelijks is ingegraven. Deze harde 

ondergrond vormde een ondiepte die vroeger 
het Vrouwenzand werd genoemd.

9.2 Vragen met betrekking tot de 
scheepsconstructie

Zijn constructiedetails waarneembaar? En zo 
ja, welke?
Er zijn meerdere constructiedetails zichtbaar. De 
kiel van het schip is volledig bewaard gebleven. 
Aan beide uiteinden van de kiel zijn structurele 
details zichtbaar die iets vertellen over de 
aanhechting van de stevenbalken. In de kiel zijn 
verschillende sponningen zichtbaar die 
aantonen dat het schip een driedubbele 
huidlaag had. Dit wordt ook bevestigd door de 
aanwezigheid van de drie huidlagen aan de 
randen van het vlak: twee dikke eiken huid-
planken en een dubbeling (dunnere, sacrificiële 
huidlaag) die van naaldhout is gemaakt. Het vlak 
van het schip is slechts voor twee derde bewaard 
gebleven richting de achtersteven. De lijnen van 
het vlak naar de achtersteven wijzen op een 
schip met een geveegd achterschip. De huid-
planken naar de voorsteven toe zijn tot aan de 
steven bewaard gebleven en duiden samen met 
de details op de kiel op een volle voorsteven. Op 
een derde van het schip is een zwaar uitge-
voerde inhout/ligger waargenomen die aantoont 
dat hier de grote mast heeft gestaan. De structu-
rele details tonen aan dat het schip waarschijn-
lijk een galjoot is geweest. Dit scheepstype werd 
veel gebruikt in de eerste helft van de achttiende 
eeuw voor de handel tussen het Baltisch gebied 
tot aan de Middellandse zee.

Welke houtsoorten zijn er gebruikt?
De meeste houtmonsters zijn van eikenhout. De 
dubbeling en een enkele plank (vermoedelijk de 
wegering) was van naaldhout gemaakt.

Welke indicatie kunnen de houtmonsters 
geven over de bouwdatum van het schip en de 
herkomst van het bouwhout?
De houtmonsters die kunnen worden gedateerd, 
zijn alle afkomstig uit het noordoosten of noord-
westen van Duitsland. Omdat geen spinthout is 
gevonden op de houtmonsters zijn alle 
resultaten terminus post quem-dateringen. Drie 
dateringen hebben een consequent resultaat op 
het eind van de zeventiende eeuw. Eén 
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huidplank blijkt een veel vroegere datering te 
hebben. Gezien de datering van het vondstma-
teriaal in de tweede helft van de achttiende 
eeuw kunnen we ervan uitgaan dat deze plank 
uit een dikke boom is gehaald en dat er heel wat 
ringen missen. De scheepsbouwkundige details 
en de origine van het hout duiden op een schip 
dat in Nederland werd gebouwd aan het einde 
van de zeventiende of in het begin van de 
achttiende eeuw.

9.3 Vragen met betrekking tot de 
eventuele mobiele vondsten in het 
wrak

Zijn er resten van de uitrusting, scheepsinven
taris, lading en persoonlijke eigendommen 
aanwezig? Zo ja, wat is de aard, functie en 
datering daarvan? 
Op het vlak zijn verschillende resten en objecten 
aangetroffen die wijzen op ballast, lading, 
gebruiksvoorwerpen en persoonlijke objecten. 
Voornamelijk in het zuidwesten van de 
vindplaats zijn naast en op het vlak meerdere 
ballaststenen gevonden. Op het gehele vlak 
liggen conische objecten die vermoedelijk 
onderdeel zijn geweest van de lading: loodwit. 
Verder zijn er vondstconcentraties in het oosten 
bij het eind van de kiel en in het westen bij het 
achterschip. De vondsten in het achterschip 
duiden voornamelijk op het voorkomen van een 
konstabelskamer: de cardanische olielamp, het 
zwaardgevest en meerdere projectielen die 
kunnen gelinkt worden aan een wapenkamer. In 
het zuidwesten van de vindplaats op enkele 
meters van het wrak werd eveneens een 
draaibas gevonden die onderdeel is geweest van 
het schip. De kombuis moet meer richting de 
voorsteven zijn geweest: wat blijkt uit 
keramische fragmenten, wijnflessen en 
onderdelen van een haardvuur (tegels). In het 
voorschip zijn tevens heel wat persoonlijke 
objecten gevonden, zoals tinnen lepels, luizen-
kammen, gespen, spelden en gebruikte pijpfrag-
menten. Hier zijn ook delen van de vermoede-
lijke lading gevonden: grote hoeveelheden 
Goudse kleipijpen, evenals meerdere gebruiks-
voorwerpen zoals de duimstok en passer. Deze 
laatste kunnen zowel als gebruiksvoorwerpen in 
het schip als persoonlijke uitrusting worden 
geoormerkt. De typologische datering van de 

gevonden objecten geeft een datering voor de 
ondergang van het schip: 1751 tot 1765.

Wat is de gaafheid en conserveringstoestand 
van de aangetroffen mobiele vondsten?
Hoewel het wrak op een harde ondergrond ligt 
en zich daardoor niet heeft ingegraven in de 
waterbodem, zijn de gevonden objecten 
beschermd door ofwel een dunne zandlaag 
ofwel ingekapseld in concretie. De resten van 
het schip zijn zwaar beschadigd door natuurlijke 
en menselijke processen, maar het hout van het 
schip en de gevonden objecten zijn vrij goed 
bewaard gebleven. 

Bevinden de vondsten zich in situ? Zo ja, 
waaruit blijkt dat? Indien nee, wat is daarvoor 
de reden? 
Het onderzoek wijst uit dat men kan spreken 
over vondstconcentraties van objecten met 
dezelfde functionele eigenschappen. Zo zijn de 
persoonlijke voorwerpen voornamelijk 
gevonden in het voorschip, terwijl de objecten 
die gelinkt kunnen worden aan de konstabels-
kamer voornamelijk in het achterschip liggen. 
Ook de kombuisgoederen bevinden zich voor 
het grootste gedeelte in het voorschip. De 
persoonlijke voorwerpen en dus waarschijnlijk 
de verblijven van de bemanning bevinden zich 
tevens in het voorschip. Hoewel het schip dus 
zwaar beschadigd is en slechts deels bewaard, 
kan men nog spreken van een functionele 
indeling van het schip, waarbij de gevonden 
voorwerpen slechts weinig verplaatst zijn.

Is er sprake van ingespoeld materiaal (non
related artefacts)? En zo ja, welke zijn dat?
Een wrak dat niet geheel door sediment is 
afgedekt of deels boven de waterbodem 
uitsteekt, werkt als een ‘artefact trap’. Hierbij 
worden (jongere) vondsten die door de stroming 
en golfslag over de waterbodem zweven/rollen 
in en rond het wrak gevangen. Ook in het 
scheepswrak van Stavoren zijn enkele recentere 
vondsten van glazen flessen gedaan die geen 
onderdeel vormen van het oorspronkelijke schip.

Geven de mobiele vondsten een indicatie over 
datering en het tijdstip van zinken van het 
schip? Zo ja welke? 
De voorwerpen die direct met het scheepswrak 
geassocieerd kunnen worden, geven een 
scherpe datering in het derde kwart van de 
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achttiende eeuw: 1751-1765. Tijdens archiefon-
derzoek is een schip gevonden waarvan de 
onderzoekers vermoeden dat dit het scheeps-
wrak Stavoren 18 zou kunnen zijn: het galjoot-
schip Juffrouw Diderica. Dit schip met een 
Deense bemanning was onderweg van Venetië 
en Zanten naar Amsterdam en is op de Zuiderzee 
tussen Stavoren en Enkhuizen gezonken in 1756. 

Geven de mobiele vondsten een indicatie over 
de functie en herkomst van het schip of zijn 
lading? Zo ja, welke?
De scheepsbouwkundige details en de vondsten 
uit het wrak tonen aan dat het een bewapende 
koopvaarder betreft die in Nederland is 
gebouwd aan het begin van de achttiende eeuw 
en die is gezonken tussen 1751 en 1765. De plaats 

waar het schip gezonken is, doet vermoeden dat 
het schip op de heen- of terugreis was van een 
Nederlandse stad, vermoedelijk Amsterdam. De 
objecten die zijn gevonden tijdens de opgraving 
tonen aan dat het schip in ieder geval 
Nederlandse koopwaar aan boord heeft gehad.

9.4 Overige vragen

Wat is de waardering van de vindplaats?
Omdat objecten als de Stavoren 18 nu net die 
informatie aan ons kunnen doorgeven die wij 
niet uit de historische en iconografische bronnen 
kunnen halen, kunnen we stellen dat het wrak 
behoudenswaardig is.
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10 Conclusies en aanbevelingen
J. Opdebeeck en L.A. Muis

10.1 Conclusies

10.1.1 Scheepsconstructie

Hoewel de opgraving in 2019 slechts twee weken 
geduurd heeft en de omstandigheden van het 
onderzoek allesbehalve ideaal waren, hebben de 
studenten en onderzoekers van de Rijksdienst 
wel een schat aan informatie weten te 
verzamelen. Uit de vele scheepsbouwkundige 
details hebben de onderzoekers het scheepstype 
kunnen afleiden: een Nederlands gebouwd 
galjootschip van 85 voet. Het dendrochronolo-
gisch onderzoek en de typologische datering van 
de gevonden objecten tonen aan dat het schip al 
heel lang in de vaart moet zijn geweest. Dit 
verklaart dan enkele andere details, zoals de 
(drie)dubbele scheepshuid om het schip langer 
in de vaart te houden.

10.1.2 Vondstmateriaal

Het onderzoek naar het ensemble van gevonden 
voorwerpen heeft naar archeologische 
begrippen een vrij nauwkeurige datering 
opgeleverd: van 1751 tot 1765. Het overgrote 
deel van de vondsten lijkt, gezien de datering 
van het materiaal, direct met het wrak samen te 
hangen. Alleen het complete frisdrankflesje en 
het fragment van een tweede exemplaar kunnen 
als latere inspoelingsvondsten worden 
bestempeld.
Uit het onderzoek van het materiaal blijkt dat de 
meeste aardewerkscherven elk één voorwerp 
vertegenwoordigen. Slechts in enkele gevallen, 
zoals bij het steengoed met zoutglazuur, lijken er 
meerdere scherven van één object te zijn. 
Dit lijkt ook te gelden voor de glasvondsten. 
Opvallend hier is dat randstukken ontbreken. 
De samenstelling is mogelijk het gevolg van de 
specifieke verzamelwijze van het materiaal 
tijdens de duikacties, waarbij alleen een selectie 
van de vondsten is verzameld. Hoewel het schip 
zwaar beschadigd is en slechts deels bewaard, 
wijst het onderzoek uit dat er in het wrak 
vondstconcentraties zijn van objecten met 
eenzelfde functionele indeling.

10.1.3 Archiefonderzoek

Op basis van de scheepsconstructie en de 
datering van de gevonden voorwerpen zijn in de 
archieven potentiële kandidaten gevonden voor 
het scheepswrak Stavoren 18. Uit verder 
onderzoek van de desbetreffende schepen komt 
het schip met de naam Juffrouw Diderica naar 
voren. Dit galjootschip met een Deense 
bemanning is in 1756 gezonken tussen Stavoren 
en Enkhuizen op een handelsreis van Venetië en 
Zanten naar Amsterdam.

10.1.4 Bedreigingen

Natuurlijke erosie is een groot probleem voor 
het behoud van cultureel erfgoed onderwater. 
Stroming, golfslag en ijsgang (bij ondiepere 
vindplaatsen), biologische (paalworm) en 
bacteriële werking zorgen voor een snelle 
degradatie van vindplaatsen die niet zijn 
afgedekt door sediment. Dit was dan ook 
zichtbaar bij het onderzochte wrak: alle delen 
van de houten structuur die iets hoger opsteken, 
zoals de uiteinden van de liggers, de krommers/
zitters, het zaathout en de achtersteven(knie), 
zijn sterk aangetast door paalworm. De huid-
planken en de kiel die op de bodem liggen of net 
uitsteken, zijn echter in uitstekende staat. Dit wil 
zeggen dat het wrak dus ook ten tijde van de 
Zuiderzee (voor 1932) vrij heeft gelegen, 
aangezien de paalworm niet gedijt in zoet water.
In het verleden hebben de menselijke ingrepen 
een grote impact gehad op de bewaring en de 
integriteit van het schip. In de jaren na het 
zinken zullen op deze ondiepte ingrijpende 
bergingen zijn uitgevoerd. De houten resten zijn 
nadien zeker verstoord door visserijactiviteiten 
met sleepnetten. Tegenwoordig is de golfslag de 
grootste bedreiging voor deze vindplaats. De 
vindplaats Stavoren 18 ligt in het oostelijk 
gedeelte van het IJsselmeer, op iets meer dan 
1 km van de wal. De heersende westenwinden in 
Nederland hebben vrij spel om in de breedte van 
het IJsselmeer golven op te bouwen met een 
redelijke diepgang. Het wrak bevindt zich 
letterlijk aan lagerwal. Ook tijdens het veldwerk 
is het effect van de golven merkbaar geweest. 
Zelfs op 4 m waterdiepte werden de duikers 
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227 Ook tijdens het veldwerk op de iets 
verder gelegen Stavoren 17 in 2012 
hadden de toenmalige onderzoekers te 
maken met vergelijkbare 
omstandigheden. Opdebeeck, Manders 
& Coenen 2014.

228 Tresoar, archiefnummer 70-01, Stukken 
betreffende stranding van schepen, 
berging en verkoping van daarvan 
afkomstige goederen, 1703-1804. Nu in 
het archief van Súdwest Fryslân te 
Bolsward.

heen en weer geslingerd. Dit is ook de reden 
waarom het zicht op deze locatie zeer slecht tot 
nul was. De golfslag bereikt de bodem, 
waardoor het sediment constant wordt 
opgewoeld. Voor de onderzoekers was het 
meermaals werken als ‘blinde krabben in een 
wasmachine’.227 Het gedeelte van het zaathout 
dat in 2017 nog op zijn oorspronkelijke plaats 
lag, werd tijdens het onderzoek in 2019 naast het 
wrak aangetroffen. Dit stuk zal waarschijnlijk 
losgekomen zijn door deze vorm van natuurlijke 
erosie. De ijzeren bouten waarmee het zaathout 
was vastgemaakt op de spanten zijn door 
chemische erosie (corrosie) doorgerot en de 
fysieke erosie in de vorm van golfslag zal het 
onderdeel naast het wrak hebben gedeponeerd

10.2 Aanbevelingen

Het twee weken durende onderzoek in 2019 
heeft veel scheepsbouwkundige details van het 
schip vrij gelegd. Echter zijn er nog steeds vragen 
die open blijven staan. Vanuit archeologisch 
oogpunt zou een vervolg van het (archief)
onderzoek en een volledige opgraving meer 
details over de scheepsbouw en de lading/
inventaris kunnen opleveren.
Zo kan er meer onderzoek naar de gebruiks-
voorwerpen en persoonlijke objecten van de 
bemanning van een achttiende-eeuws schip 

worden uitgevoerd. Hierbij kunnen de concreties 
in het voorschip geborgen worden. Door het 
lichten van het volledige achterschip kan de 
scheepsconstructie van de achtersteven in detail 
worden gedocumenteerd en kan tevens een 
onderzoek worden uitgevoerd naar de vondsten 
in de concretie van de vermoedelijke kruitkamer. 
Voor studenten (maritieme) archeologie is dit 
tevens een uitgelezen kans, aangezien door het 
lichten van de achtersteven en de concreties 
alles bovenwater in detail kan worden 
onderzocht. Hier kunnen zowel veldwerk- als 
materiaalstages aan gekoppeld worden. Een 
verdere opgraving zal als resultaat hebben dat 
hierdoor een beter inzicht te krijgen is in de 
gebruiksindeling van het schip.
Ook in het archief is verder onderzoek mogelijk. 
De resolutieboeken van de stad Stavoren in de 
periode 1601-1812 zijn in het archief van 
Leeuwarden compleet bewaard.228 Hierin zitten 
ook de documenten van de schout en 
schepenen. Een schip dat gestrand is op 1,5 km 
van de stad, zal waarschijnlijk wel benoemd 
worden in de vergadering van de bewindvoer-
ders van de stad Stavoren (inzake de berging van 
de goederen).
Een verdere opgraving zal als resultaat hebben 
dat een beter inzicht wordt verkregen in de 
scheepsconstructie, gebruiksindeling en 
materiële cultuur van een galjoot uit de 
achttiende eeuw.
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Verklarende woordenlijst

Ballast
Zwaar materiaal, vaak in de vorm van 
zwerfkeien, dat in het ruim wordt geplaatst ter 
verlaging van het zwaartepunt van de romp, om 
zo de stabiliteit te verbeteren. 

Breeuwsel
Materiaal waarmee naden, scheuren, gaten, 
lassen en dergelijke in de scheepshuid worden 
gedicht. Dit kan zijn: mos, geplozen touw, 
hennepafval.

Dubbeling
Extra laag planken, gewoonlijk uit naaldhout van 
een paar centimeter dik, die tegen het onderwa-
tergedeelte van het schip is aangebracht om de 
scheepshuid te beschermen tegen de paalworm. 
Tussen de dubbeling en de scheepshuid werd 
soms nog een extra laag teer en (runder)haar 
aangebracht.

Gladboordig/gladwandig
Constructiewijze waarbij de huidplanken op 
elkaar aansluiten (niet overnaads) en een gladde 
scheepshuid vormen.

Harpuis
Langdurig gekookt mengsel van lijnolie en hars 
(in de verhouding van 1 pond hars op 1 liter 
lijnolie), soms met nog andere bijvoegingen, dat 
als conserveringsmiddel voor de rondhouten 
gebruikt werd.

Hiel/Hak
Achterkant van de kiel, die wordt verlengd met 
een rechte of afgeschuinde bovenkant. Het roer is 
daar op een overeenkomende wijze uitgesneden. 
Deze inrichting is voorzien om te beletten dat 
touwwerk of andere drijvende voorwerpen tussen 
de achtersteven en het roer klem komen te zitten.

Huid/Huidlaag
Zie Scheepshuid.

Huidplank/Huidgang
Stroken houten planken, waarmee de scheeps-
huid gevormd wordt.

Inhouten
Verzamelterm voor de constructie-elementen 
binnen de scheepshuid die (meestal) het 
geraamte van het schip vormen, zoals liggers, 
knieën, wrangen, stutten en oplangers.

Keernagel
Een korte houten pen die een naad afsluit nadat 
deze met mos is gedicht. De pen moet het mos 
aandrukken en beletten dat dit uit de sponning 
valt. Indien men een keernagel zonder mos 
gebruikt, is die langer en wordt die dwars door 
de naad of sponning gedreven. Door het zwellen 
wordt de naad waterdicht gemaakt. Het gebruik 
van een keernagel is een bijzondere manier van 
breeuwen op plekken die met de normale 
werkwijze niet te bereiken zijn.

Kiel/Kielbalk
Centraal langsscheeps verbanddeel dat het vlak 
in tweeën deelt: een horizontale dikke plank of 
balk (of een horizontaal samenstel van zulke 
planken of balken), waartegen en waarop de 
huid en de inhouten zijn geplaatst.

Kim
De ronde of hoekige overgang van het vlak naar 
de boorden. In het eerste geval spreekt men van 
een harde kim, in het tweede van een zachte 
kim.

Knie
Een min of meer L-vormig (soms V-vormig) stuk 
hout, gebruikt om twee verbanddelen met 
elkaar te verbinden. Daartoe worden beide 
delen van de knie met bouten aan de te 
verbinden onderdelen vastgezet. Knieën hebben 
meestal twee ongelijke delen. De knieën van het 
dek verbinden de dekbalken met het boord.

Korvijnagel
Houten of ijzeren nagel met een ronde, rechte 
schacht die door een borstring gescheiden is van 
een dikkere, enigszins holstaande kop met ronde 
bovenkant. De nagel wordt met de schacht in de 
nagelbank gestoken, zodat de kop aan de ene 
kant en de schacht aan de andere kant uitsteekt. 
De nagel en nagelbank zijn bestemd om er een 
eind touw op te beleggen.

Krommer
Zie Zitter.

Las
Verbinding tussen twee houten verbanddelen of 
planken die in de lengterichting aan elkaar zijn 
bevestigd.
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Ligger
Een (vrijwel) horizontale balk dwars op de 
hartlijn. Onderdeel van het vlak, dat de 
verbinding tussen (de kiel en) de vlakgangen 
vormt. 

Lenswater
Water dat ongewild in het schip gekomen is en 
dat men met een lenspomp uit het schip pompt.

Loggat
In de onderzijde van een inhout (spant of legger) 
uitgekapte, meestal driehoekige sleuf die het 
transport van buis- en regenwater mogelijk 
maakt. Het loggat bevindt zich vrijwel altijd 
boven de onderliggende planknaden.

Loze kiel/Valse kiel
Afzonderlijke plank of balk die over de gehele 
lengte tegen de onderkant van de kiel van een 
schip wordt geplaatst om deze tegen schade te 
beschermen. 

Multibeam
Een instrument dat geluid gebruikt voor het 
identificeren van objecten in de waterkolom of 
op de waterbodem. De reflectie van de geluids-
golven worden omgezet in X-, Y- en 
Z-coördinaten, waardoor een 3D-beeld ontstaat.

Overnaads
Constructiewijze waarbij de huidgangen over-
lappend worden geplaatst en onderling zijn 
verbonden door spijkers die aan de binnenzijde 
van de houtgangen zijn omgeslagen.

Paalworm
In zout water levend weekdier (boormossel) dat 
leeft in lange gangen die het in hout boort. 
Latijnse naam: Teredo navalis.

Scheepshuid
In de scheepsarcheologie gebruikelijke 
benaming voor de uit huidplanken samenge-
stelde buitenzijde of -bekleding van de scheeps-
romp.

Scheg
Onderste deel van de achtersteven dat onder het 
langzaam oplopende vlak uitsteekt. De scheg 
vergroot het laterale oppervlak, waardoor de 
drift wordt beperkt en het schip beter bestuur-
baar is.

Schuine las
Houtverbinding voor delen die in elkaars 
verlengde liggen.

Sidescansonar
Een instrument dat geluid gebruikt voor het 
identificeren van objecten in de waterkolom of 
op de waterbodem. De reflectie van de geluids-
golven worden omgezet in een 2D-afbeelding.

Slemphout
Klos hout of meerdere met lassen in elkaar 
gewerkte en aan elkaar geboute klossen, die bij 
gepiekte schepen in de hoek tussen de kiel en de 
respectievelijke voor- en achtersteven werden 
geplaatst als vulling voor de voor- en achter-
scheg, als drager van de steek of keerspanten en 
als drager van de scheepshuid.

Spant
Een dwarsverbinding binnen een scheepsromp, 
die mede het geraamte daarvan vormt. Een 
spant bestaat meestal uit meerdere delen (zoals 
liggers en oplangers).

Steven
Uiterste voor- of achterkant van een schip.

Stevenbalk
Een langsscheeps verbanddeel van het schip dat 
aan beide uiteinden van de kiel wordt opgericht 
en respectievelijk voorsteven en achtersteven 
wordt genoemd.

Stevenknie
Knie die in het voor- of achterschip wordt 
geplaatst in de hoek gevormd door de kiel of het 
slemphout en de steven, om de verbinding 
tussen deze beide delen te verstevigen.

Streek
Een verdund deel van de achtersteven waar de 
eerste vlakplanken om de steven grijpen.

Stuike las/Rechte las
Houtverbinding tussen twee delen die stuik (met 
de kleinste oppervlakten tegen elkaar) liggen.

Tengel
In doorsnede een driehoekig stuk hoek, dat op 
een eindje van de kiel op de kielgang wordt 
gespijkerd. Dit vormt dan een goot over de 
gehele lengte van de kiel, waardoor het 
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lenswater makkelijker naar het diepste punt van 
het schip kan vloeien, waar het wordt 
weggepompt.

Terminus post quem
Een term uit de relatieve chronologie, ofwel de 
datering van gebeurtenissen of objecten ten 
opzichte van elkaar. Met terminus post quem 
bedoelt men het vroegste tijdstip waarop een 
gebeurtenis kan hebben plaatsgevonden of een 
object kan zijn gemaakt.

Valling
De mate waarin iets afwijkt van verticaal.

Vlak
In de scheepsbouw en scheepsarcheologie 
gebruikelijke benaming voor de bodem, de min 
of meer horizontale onderkant van een schip, tot 
waar deze naar boven buigt bij de kim. Het vlak 
is feitelijk het samenstel van vlakplanken, 
inhouten (met name liggers) en de eventuele 
wegering.

Vlakgangen
Houten planken waaruit de bodem van het 
schip, het vlak, opgebouwd is.

Waterdredge
Een buis, aangedreven door waterkracht 
(venturi-effect), die als een soort stofzuiger het 
sediment opzuigt en achter de buis weer 
uitwerpt.

Waterlijn
De scheiding tussen het natte en droge deel van 
het schip, wanneer dit in volkomen rust, op 
rustig water zou liggen.

Wegering
Beplanking aan de binnenzijde van de romp, op 
of tegen de spanten en liggers gespijkerd. Bij 
tegen elkaar geplaatste planken spreekt men 
van een dichte wegering, bij een beplanking met 
tussenruimtes van een open wegering.

Wegerplank
Stroken houten planken, waarmee de wegering 
gevormd wordt.

Wrang
Dwarsscheeps verbindingsstuk of deelspant, dat 
net als een legger dwars en haaks over de kiel 
ligt. Wrangen werden toegepast naar de stevens 
van het schip toe. In tegenstelling tot een legger 
is een wrang gebogen of V-vormig.

Zaathout
Zware balk in de lengterichting van het schip, op 
de inhouten en boven de knie, ter versterking 
van het langsscheepse verband. Het zaathout 
bevat vaak een of meer gaten voor de mast.

Zandstrook
Aan weerszijden van het schip de eerste plank 
(gang) tussen de kielbalk en de verdere scheeps-
romp. De zandstrook loopt van voor- tot achter-
steven en werd vaak zwaarder uitgevoerd. Bij 
platbodemschepen is de zandstrook de eerste, 
onderste gang van het boord.

Zitter
Verbindend spantdeel over de kim van het schip. 
Wordt ook wel krommer genoemd.
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Bijlage 11 Archiefonderzoek Stavoren 18
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1 1 1 HAND metaal MXX conische steen van 
loodcarbonaat

lading en ballast 1 0 1 ja ja 2

2 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW tegelfragment: 
witbakkend, tinglazuur 
en paarse 
beschildering, 
hoekornament 
gestileerd blad

kombuisgoed 1 3 1 nee ja 2

3 1 1 HAND steen - natuursteen 
- graniet

SGR steen (graniet) lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

4 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW tegelfragment: 
witbakkend, tinglazuur 
en blauwe 
beschildering 
landschap binnen een 
cirkel, 18e eeuw

kombuisgoed 1 2 1 nee ja 2 past aan vnr 42

5 1 1 HAND steen - vuursteen SVU compleet stuk, zwart 
gekleurde, 
fijnkorrelige vuursteen 
dat aan beide zijden 
grotendeels uit 
afgeronde cortex 
bestaat.

overige vondsten 1 0 1 nee ja 2

5 1 2 HAND steen - vuursteen SVU natuurlijk, 
vermoedelijk door 
vorst sterk aangetast 
(gefragmenteerd) stuk 
vuursteen.

overige vondsten 1 0 1 nee ja 2

6 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragment pijpensteel, 
gedecoreerd.

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

7 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houten lat uit loggat scheepsuitrusting 1 0 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

8 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW roodbakkende 
baksteen met 
mortelresten

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

9 1 1 HAND glas GLS bodemfragmenten 
wijnfles: groen glas, 
opgestoken ziel en 
pontielmerk, sterk 
geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 2 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

9 1 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

10 1 1 HAND steen - vuursteen SVU fijnkorrelige, zeer 
homogene, zwart 
gekleurde vuursteen, 
het oppervlak van de 
vuursteen is glanzend. 

overige vondsten 1 0 1 nee ja 2

11 1 1 HAND metaal - koper MCU geelkoper deel van 
een olielamp

bedrijfsuitrusting 1 0 1 ja ja 1 past aan vnr 72.

12 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment steile 
kan: roodbakkende , 
loodglazuur bi/bu, 18e 
eeuw 
Deventercode: r-kan-8

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2
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12 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW fragment 
manchetrand: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu, 18e 
eeuw 
Deventercode: r-kom-

eet- en drinkgerei 2 0 1 nee ja 2

12 2 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment grote 
kan: steengoed, 
zoutglazuur, 18e eeuw 
Deventercode: s2-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2 past aan vnr. 45

13 1 1 HAND glas GLS stamfragment 
kelkglas: transparant 
glas, langgerekte 
luchtbel bovenste deel 
stam 
datering: 18e eeuw   
Deventercode: gl-
kel-2?

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 1

14 1 1 HAND glas GLS bodemfragmenten 
wijnfles: groen glas  
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 2 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

15 1 1 HAND metaal - ijzer MFE ijzeren fragment van 
een haardplaat

kombuisgoed 1 0 1 ja ja 1

16 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu, 18e 
eeuw 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

16 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment teil/
waskom, horizontaal 
oor: roodbakkend, 
loodglazuur bu, 
loodglazuur en 
‘marmer’ bi 
Deventercode: 
r-kom-1 

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

17 1 1 HAND metaal MXX conische stenen van 
loodcarbonaat

lading en ballast 2 2 1 ja ja 2

18 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment vergiet: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-lek-2

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

18 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW fragment waskom/teil 
met manchetrand: 
roodbakkend, 
loodglazuur met 
slibboogjes bu, 
loodglazuur en 
‘marmer’ bi 
Deventercode: 
r-kom-1

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

19 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW baksteenfragmenten: 
geelbakkende klei met 
mortelresten  
afm.: ?x8x3.5 cm

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2
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20 1 1 HAND glas GLS bodemfragmenten 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 4 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

21 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
steengoed, 
zoutglazuur 
Deventercode: s2-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

21 2 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

21 2 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment teil/
manchetrand: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-?

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

22 1 1 HAND organisch - visresten OVI kabeljauwwervels 
(precaudaal), >1m, 
mondvoorraad

victualie 11 2 1 nee ja 3

22 1 2 HAND organisch - visresten OVI kabeljauwwervels 
(precaudaal), +/- 70 
cm, mondvoorraad

victualie 9 2 1 nee ja 3

23 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houten wig scheepsuitrusting 1 2 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

24 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houten wig scheepsuitrusting 1 2 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

25 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT fragmenten houten 
lepel: 1 bakfragment. 3 
steelfragmenten

eet- en drinkgerei 4 2 1 ja ja 3

26 1 1 HAND metaal - lood MPB verbogen loodplak scheepsuitrusting 1 2 1 ja ja 3

27 1 1 HAND metaal - ijzer MFE concretie overige vondsten 1 2 1 nee nee n.v.t. concretie was 
leeg.

28 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houten fragmenten 
met bewerkingssporen

scheepsuitrusting 2 2 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

29 1 1 HAND metaal MXX conische steen van 
loodcarbonaat

lading en ballast 1 2 1 nee ja 2

30 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel, met ketel- 
en hielmerk, gerookt 
datering algemeen: 
1740-1775 
type: f-g

persoonlijke 
uitrusting

1 2 1 nee ja 2

31 1 1 HAND organisch - visresten OVI kabeljauwwervels 
(precaudaal), +/- 50 
cm, mondvoorraad

victualie 2 2 1 nee ja 3

32 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW baksteenfragmenten: 
geelbakkende klei  
afm.: ?x7x3 cm

kombuisgoed 1 2 1 nee ja 2

33 1 1 HAND steen - natuursteen 
- graniet

SGR steen (graniet) lading en ballast 1 2 1 nee ja 2

34 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen  
dunne stelen

persoonlijke 
uitrusting

2 2 1 nee ja 2
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35 1 1 HAND metaal - koper MCU roodkoperen vork 
datering (globaal): 18e 
eeuw

eet- en drinkgerei 1 0 1 ja ja 3

36 1 1 HAND metaal MXX conische stenen van 
loodcarbonaat

lading en ballast 4 2 1 ja ja 2

37 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houtfragment met 
nagelgaatje

scheepsuitrusting 1 2 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

38 1 1 HAND metaal - ijzer MFE concretie overige vondsten 1 2 1 nee nee n.v.t. geen vondsten in 
concretie 
aanwezig.

39 1 1 HAND metaal - ijzer MFE concretie overige vondsten 1 2 1 nee nee n.v.t. geen vondsten in 
concretie 
aanwezig.

40 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen  
dunne stelen

lading en ballast 36 3 1 nee ja 2

40 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

40 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk 
datering algemeen: 
1750-1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

40 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, gerookt 
datering algemeen: 
1730-1775 
type: g

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 nee ja 2

40 1 5 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
datering algemeen: 
1750-1775

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

40 5 1 HAND organisch - 
plantaardig

OPX restant 
boekweitdoppen uit 
ketel

lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

41 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen  
dunne stelen

lading en ballast 2 2 1 nee ja 2

41 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragment pijpensteel, 
versierde 

lading en ballast 1 2 1 nee ja 2

42 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW tegelfragment: 
witbakkend, tinglazuur 
en paarse 
beschildering florale 
motieven, 18e eeuw 

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2

42 1 2 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW tegelfragment: 
witbakkend, tinglazuur 
en blauwe 
beschildering 
landschap binnen een 
cirkel en ossenkop, 18e 
eeuw

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2 past aan vnr. 4

43 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel met 
ketelmerk en hielmerk 
datering algemeen: 
1730-1775 
type: f-g

lading en ballast 1 0 1 nee ja 2
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44 1 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 2 2 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

44 1 2 HAND glas GLS bodemfragment 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 1 2 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

45 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragmenten 
grote kan met rozet 
reliëfmerk: steengoed, 
zoutglazuur, 18e eeuw 
Deventercode: s2-

eet- en drinkgerei 2 2 1 nee ja 2

45 2 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragmenten 
grote kan met 
ingedrukt rozet van 
driehoekjes, 
reliëfmerk 
steengoed, 
zoutglazuur, 18e eeuw 
Deventercode: s2-

eet- en drinkgerei 1 2 1 nee ja 2 past aan vnr. 12

46 1 1 HAND metaal - tin MSN tinnen Lepel met 
ingeslagen gekroond 
wapen van 
Amsterdam met in de 
kroon de initialen HPS 
en de kroonband de 
cijfers ??51, aan 
weerzijden van het 
stadswapen de letters 
KK in rechthoekige 
kaders.  
datering: 1751 

eet- en drinkgerei 1 3 1 ja ja 3

47 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT houtfragmenten scheepsuitrusting 1 2 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

48 1 1 HAND metaal MXX (fragmenten van) 
conische stenen van 
loodcarbonaat

lading en ballast 10 2 1 ja ja 2

49 1 1 HAND organisch - keratine 
- ivoor

ODI tweezijdige luizenkam 
datering (globaal): 18e 
eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 1

50 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketels met 
hielmerk, niet gerookt 
datering algemeen: 
1730-1777 
type: f-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

50 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketels met 
hielmerk, niet gerookt 
datering algemeen: 
1750-1775 
type: g-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

50 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen  
dunne stelen

lading en ballast 116 3 1 nee ja 2

50 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen

lading en ballast 14 3 1 nee ja 2
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51 1 1 HAND metaal MXX metaalfragment overige vondsten 1 3 1 ja ja 3

52 1 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 1 2 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

53 1 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. Gedeselecteerd 
na analyse Biax

54 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen

lading en ballast 47 3 1 nee ja 2

54 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk 
datering hielmerk: 
1728-1868

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

54 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, niet 
gerookt 
datering algemeen: 
1730-1771 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

55 1 1 HAND glas GLS wandfragment fles: 
helder groen glas 
datering: na 1945 
Deventercode: gl-fle-

overige vondsten 1 3 1 nee nee n.v.t. ingespoeld

56 1 1 HAND metaal MXX fragmenten van 
metalen hendel

overige vondsten 2 3 1 ja ja 3

57 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

58 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster van 
knie (LSH)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

59 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

60 1 1 HAND metaal - tin MSN tinnen Lepel met 
ingeslagen gekroonde 
roos met in de 
kroonband de initialen 
IHB.  
datering: 18e eeuw 

eet- en drinkgerei 1 3 1 ja ja 3

61 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel, niet 
gerookt 
datering algemeen: 
1730-1750 
type: f-f

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

61 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten met 
hielmerk, niet gerookt 
datering 
geheel:1739-1775 
type: f-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

61 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen

lading en ballast 54 3 1 nee ja 2

61 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen 

lading en ballast 19 3 1 nee ja 2
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61 4 1 HAND organisch - 
plantaardig

OPX restant 
boekweitdoppen uit 
ketel

lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse Biax 
Consult

62 1 1 HAND gemengd GEM houten mesheft met 
ijzeren mes 
Zes facetten met rib 
op midden van boven- 
en onderkant. 

eet- en drinkgerei 1 3 1 ja ja 3

63 1 1 HAND metaal - ijzer MFE ijzeren kneppelkogel militaire uitrusting 1 3 1 ja ja 1

64 1 1 HAND organisch - visresten OVI kabeljauw graat, 
mondvoorraad

victualie 2 3 1 nee ja 3

64 1 2 HAND organisch - visresten OVI kabeljauwwervels 
(caudaal), +/- 50 cm, 
mondvoorraad

victualie 1 3 1 nee ja 3

65 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment kopje: 
Faience, blauwe verf 
Deventercode: f-kom

eet- en drinkgerei 2 3 1 nee ja 2

65 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment 
schoteltje: Faience, 
blauwe verf 
Deventercode:f-bor-8

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

66 1 1 HAND organisch - textiel OTE fragment neteldoek 
met zetmeelkorrels 
afkomstig van tarwe 
of rogge

lading en ballast 1 3 1 ja nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse Biax 
Consult

67 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen

lading en ballast 95 3 1 nee ja 2

67 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen

lading en ballast 15 3 1 nee ja 2

67 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten, indet

lading en ballast 6 3 1 nee ja 2

67 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten met 
hielmerk, niet gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 6 3 1 nee ja 2

68 1 1 HAND steen SXX steen met hittebarsten overige vondsten 1 3 1 ja ja 2

69 1 1 HAND metaal - lood MPB loden strip scheepsuitrusting 1 0 1 ja ja 3

70 1 1 HAND metaal - ijzer MFE kneppelkoggels, rond 
Gietnaad zichtbaar

militaire uitrusting 2 0 1 ja ja 1

71 1 1 HAND metaal - brons MBR tapkraan, gegoten 
De kraan ontbreekt 
datering: 18e eeuw

kombuisgoed 1 0 1 ja ja 3

72 1 1 HAND metaal - koper MCU cardanische 
scheepslamp met drie 
pitten 
Geelkoper 
datering: Zeventiende 
eeuw

bedrijfsuitrusting 1 0 1 ja ja 1 past aan vnr 11.

72 2 1 HAND organisch - touw OTO touw uit scheepslamp bedrijfsuitrusting 1 0 1 ja ja 1
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72 3 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles: groen glas 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

72 4 1 HAND organisch - visresten OVI fragmenten van 
vinstekeldragers 
(Lepidotriche) van 
kabeljauw (Gadus 
morhua)

victualie 19 0 1 nee ja 3

72 4 2 HAND organisch - visresten OVI fragmenten van vis 
(onbekend)

victualie 4 0 1 nee ja 3

73 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment bord: 
Faience  
datering: 18e eeuw 
Deventercode: f-bor-

eet- en drinkgerei 1 2 1 nee ja 2

74 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen

lading en ballast 27 3 1 nee ja 2

74 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen

lading en ballast 10 3 1 nee ja 2

74 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP ketelfragment met 
hielmerk , niet gerookt 
datering geheel: 1734-
1750 
type: f-f

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

74 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, niet 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1750 
type: f-f

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

74 1 5 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment, 
niet gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

74 1 6 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, niet 
gerookt 
datering hielmerk: 
1728-1868

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

74 2 1 HAND gemengd GEM concretie met 
fragmenten kleipijpen

lading en ballast 1 3 1 ja ja 2 niet mogelijk om 
uit te pakken bij 
conservering

74 3 1 HAND organisch - 
plantaardig

OPX restant 
boekweitdoppen uit 
ketel

lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

75 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
Faience met blauwe 
verfversiering aan 
buitenkant, 
geometrisch 
Deventercode: f-

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

75 2 1 HAND metaal - koper MCU fragment koperblik overige vondsten 1 3 1 ja ja 2

76 1 1 HAND metaal - lood MPB vrijwel rechthoekig 
loden plaatje

scheepsuitrusting 1 3 1 ja ja 3
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77 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment, 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1750 
type: f-f

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 nee ja 2

77 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

78 1 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

79 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen 

lading en ballast 22 3 1 nee ja 2

79 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen  

lading en ballast 4 3 1 nee ja 2

79 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten, niet 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 4 3 1 nee ja 2

79 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
datering geheel: 1731-
1840

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

79 1 5 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

80 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi, beroet 
bu 
Deventercode: r-

kombuisgoed 1 3 1 nee ja 2

80 2 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW baksteen: 
Roodbakkend, 
verbrande klei en 
verweerd

kombuisgoed 1 3 1 nee ja 2

81 1 1 HAND glas GLS complete fles: bruin 
glas, mal gegoten 
datering: na 1945 
Deventercode: gl-fle-

overige vondsten 1 3 1 nee nee n.v.t. ingespoeld

82 1 1 HAND steen - natuursteen 
- basalt

SBS fragment basaltsteen 
met aan een zijde een 
gedeelte van een 
ijzeren band

lading en ballast 1 3 1 ja ja 3

83 1 1 HAND organisch - dierlijk 
bot

ODB fuut pelvis (l) overige vondsten 1 3 1 nee ja 3 mogelijk 
ingespoeld

84 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen

lading en ballast 5 3 1 nee ja 3

84 2 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

85 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

85 2 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles, groen glas 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle

eet- en drinkgerei 2 3 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020
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86 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT takjes/twijgjes 
afkomstig van Wilg 
(2x) en Els (x). 

overige vondsten 3 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

87 1 1 HAND metaal - ijzer MFE schuifkogel, twee 
delen

militaire uitrusting 2 0 1 ja ja 1

87 1 2 HAND metaal - ijzer MFE concretie met afdruk overige vondsten 1 0 1 ja ja 1

88 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 2 0 1 nee ja 2

88 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW bodemfragment 
standring: 
roodbakkend, 
loodglazuur witte slib 
bi, loodglazuur bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

88 2 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
steengoed, 
zoutglazuur, 
oppervlakte verkleurd 
Deventercode: s2-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

89 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT korvijnagel scheepsuitrusting 1 3 1 ja ja 3

90 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne stelen 

lading en ballast 19 3 1 nee ja 2

90 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
versierde stelen  

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

90 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten, 1x niet 
gerookt, 1x misschien 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

90 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment, 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1771 
type: f-g

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 nee ja 2

90 1 5 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

91 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi, beroet 
bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

91 2 1 HAND steen SXX steen lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

92 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen

lading en ballast 16 3 1 nee ja 3

92 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen met 
radering

lading en ballast 3 3 1 nee ja 3

92 2 1 HAND metaal - ijzer MFE metalen staafje overige vondsten 1 3 1 ja ja 3
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93 1 1 HAND keramiek - 
bouwaardewerk

KBW baksteenfragment: 
roodbakkend 
Afm.: 16.5x8x4 cm

kombuisgoed 1 3 1 nee ja 2

94 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragment: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi, 
versiering van witte 
slib

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 3

94 2 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen

lading en ballast 15 3 1 nee ja 3

94 2 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel met 
hielmerk 
datering hielmerk: 
1728-1868

lading en ballast 2 3 1 nee ja 3

94 2 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten

lading en ballast 2 3 1 nee ja 3

94 3 1 HAND organisch - touw OTO fragment vlasvezels lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

94 3 2 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT fragment hout, 
mogelijk eik

onbekend 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

94 3 3 HAND organisch - 
plantaardig

OPX restant 
boekweitdoppen

lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

95 1 1 HAND metaal - koper MCU schoengesp, 
koperlegering 
datering: 18e eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3

96 1 1 HAND metaal - ijzer MFE gesmede ijzeren nagel 
met vierkante kop

scheepsuitrusting 1 3 1 ja ja 1

96 2 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragment pijpensteel lading en ballast 1 3 1 nee ja 3

97 1 1 HAND organisch - keratine 
- ivoor

ODI fragment van 
luizenkam, 
dubbelzijdig 
datering: 18e eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 1

97 2 1 HAND glas GLS wandfragment 
wijnfles, groen glas 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

97 3 1 HAND organisch - keratine 
- ivoor

ODI fragmenten van 
luizenkam

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

98 1 1 HAND gemengd GEM duimstok van hout en 
koperen delen, 
uitvouwbaar 
datering: 18e eeuw

gereedschap 1 3 1 ja ja 3

99 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd) 
Steven-balk 
(achtersteven)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

100 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd) 
Fragment Zaathout

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

101 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen
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102 1 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

103 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW randfragment vergiet, 
horizontaal oor: 
Faience 
Deventercode: f-ver-2

kombuisgoed 1 0 1 nee ja 2 duikverslag niet 
aanwezig, 
onbekende 
vondstlocatie.

104 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT stukje hout, 
wigvormig.

scheepsuitrusting 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
door Sjoerd van 
Dalen

105 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT mesheft van eetmes, 
ebbenhout 
datering: 1700-1800

eet- en drinkgerei 1 3 1 ja ja 3

106 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP fragmenten 
pijpenstelen 
dunne steel (16), 
versierd (2)

lading en ballast 18 3 1 nee ja 2

106 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketels met 
hielmerk en 
ketelmerk, niet 
gerookt 
datering geheel: 1750-
1771 
type: g-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

106 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpketel met 
hielmerk, niet gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

106 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met ketelmerk 
datering geheel: 1730-
1775 
type: g-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

107 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW bodemfragment 
roodbakkend 
aardewerk, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

107 1 2 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW bodemfragment 
roodbakkend fries 
aardewerk, 
loodglazuur bi/bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

107 1 3 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW wandfragmenten 
roodbakkend 
aardewerk, 
loodglazuur bi, beroet 
bu 
Deventercode: r-

eet- en drinkgerei 2 3 1 nee ja 2

108 1 1 HAND metaal - koper MCU schoengesp, 
koperlegering 
datering: 18e eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3

109 1 1 HAND organisch OXX klei (monster) n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd

110 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten

lading en ballast 6 3 1 nee ja 2

111 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten

lading en ballast 3 3 1 nee ja 3

111 2 1 HAND metaal - ijzer MFE staaf overige vondsten 1 3 1 ja ja 1
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112 1 1 HAND metaal - ijzer MFE concretie met 
schelpen

overige vondsten 1 3 1 nee nee n.v.t. concretie leeg, 
schelpen 
gedeselecteerd 
door ArcheoCare

113 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW fragment 
manchetrand kom: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi/bu, 18e 
eeuw 
Deventercode: r-kom-

eet- en drinkgerei 1 0 1 nee ja 2

114 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
dunne stelen

lading en ballast 32 3 1 nee ja 2

114 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel fragment 
versierde steel

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

114 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel fragment 
Gouda op steel

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

114 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, niet 
gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

114 2 1 HAND metaal - ijzer MFE concretie overige vondsten 1 3 1 nee nee n.v.t. concretie 
bestond uit slak

115 1 1 HAND keramiek - 
aardewerk

KAW fragment standvoetje: 
roodbakkend, 
loodglazuur bi

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee ja 2

116 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT heft van guts of beitel, 
kegelvormig

gereedschap 1 3 1 ja ja 3

117 1 1 HAND metaal - lood MPB musketkogel militaire uitrusting 1 3 1 ja ja 3

118 1 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

119 1 1 HAND metaal - koper MCU schoengesp, 
koperlegering 
datering: 18e eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3

120 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel fragment 
dunne steel

lading en ballast 1 3 1 nee ja 3

120 2 1 HAND metaal - messing MME kaartpasser 
datering: na 1720

bedrijfsuitrusting 1 3 1 ja ja 3

120 2 2 HAND metaal MXX speld persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3

121 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
dunne steel

lading en ballast 3 3 1 nee ja 2

121 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk, niet 
gerookt 
datering geheel: 1750-
1775 
type: g-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

121 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk 

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

121 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment, 
indet.

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2
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122 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten

lading en ballast 22 3 1 nee ja 3

122 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
met radering

lading en ballast 3 3 1 nee ja 3

122 2 1 HAND metaal MXX staaf overige vondsten 1 3 1 ja ja 1

122 2 2 HAND metaal - lood MPB loodplaatje overige vondsten 1 3 1 ja ja 3

122 2 3 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

123 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten

lading en ballast 11 3 1 nee ja 3

123 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten

lading en ballast 3 3 1 nee ja 3

123 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel met 
hielmerk 
datering hielmerk: 
1728-1868

lading en ballast 1 3 1 nee ja 3

123 2 1 HAND metaal MXX staaf (fragment) overige vondsten 1 3 1 ja ja 3

123 3 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT fragmenten 
dennenhout

onbekend 2 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

124 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten

lading en ballast 2 3 1 nee ja 3 E

124 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met merk

lading en ballast 1 3 1 nee ja 3 E

124 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten

lading en ballast 65 3 1 nee ja 3 E

124 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
versierd met radering

lading en ballast 2 3 1 nee ja 3 E

124 2 1 HAND metaal - koper MCU schoengesp, 
koperlegering 
datering: 18e eeuw

persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3 D

124 2 2 HAND metaal - koper MCU speld persoonlijke 
uitrusting

1 3 1 ja ja 3 B

124 2 3 HAND metaal - koper MCU koperblik overige vondsten 4 3 1 ja ja 3 C

124 2 4 HAND metaal - ijzer MFE  overige vondsten 1 3 1 ja ja 3 I

124 2 5 HAND metaal - gietijzer MGI kogel, rond met 
gietnaad

militaire uitrusting 1 3 1 ja ja 3 A

124 3 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT fragment versteend 
dennenhout

onbekend 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

124 3 2 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monsters) 
van runderhaar

n.v.t. 2 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

125 1 1 HAND organisch - keratine 
- haar

OHA breeuwsel (monster) 
van runderhaar

n.v.t. 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

126 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
dunne stelen

lading en ballast 15 3 1 nee ja 2

123
—



Vo
nd

st
nr

Sp
lit

sn
r

Su
bn

r

Ve
rz

am
el

w
ijz

e

M
at

er
ia

al


ca
te

go
ri

e

A
BR

C
od

e

Be
sc

hr
ijv

in
g

Fu
nc

ti
on

el
e 

ca
te

go
ri

e

A
an

ta
l

Pu
t

V
la

k

G
ec

on
se

rv
ee

rd
 

J/
N

G
ed

ep
on

ee
rd

 
J/

N

D
oo

s

O
pm

er
ki

ng
en

126 1 2 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
versierde stelen

lading en ballast 4 3 1 nee ja 2

126 1 3 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel 
fragmenten met 
hielmerk en 
ketelmerk, niet 
gerookt 
datering geheel: 1750-
1771 
type : g-g

lading en ballast 2 3 1 nee ja 2

126 1 4 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel fragment 
met hielmerk 
datering geheel: 1731-
1840

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

126 1 5 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpenketel met 
hielmerk, niet gerookt 
datering geheel: 1730-
1775 
type: f-g

lading en ballast 1 3 1 nee ja 2

126 2 1 HAND organisch - 
plantaardig

OPX restant 
boekweitdoppen uit 
ketel

lading en ballast 1 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

127 1 1 HAND glas GLS bodemfragment 
wijnfles: groen glas, 
sterk geïriseerd 
datering: 18e eeuw 
Deventercode: gl-fle

eet- en drinkgerei 1 3 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
overleg / 
toestemming 
provincie en 
depot, 06-04-
2020

128 1 1 HAND keramiek - pijpaarde KKP pijpensteel 
fragmenten 
dunne steel

lading en ballast 3 3 1 nee ja 2

128 2 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT fragmenten versteend 
dennenhout

onbekend 2 3 1 nee nee n.v.t. gedeselecteerd 
na analyse door 
Biax Consult

129 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT steel, mogelijk van 
gereedschap

gereedschap 1 3 1 ja ja 3

130 1 1 HAND metaal - gietijzer MGI draaibas met draaimik 
(smeedijzer) 
datering: 1720-1750

militaire uitrusting 1 0 1 ja ja n.v.t. reeds 
gedeponeerd 
(2021)

130 2 1 HAND organisch - touw OTO touw militaire uitrusting 1 0 1 ja nee n.v.t. kwijt bij 
conservering

131 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

132 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

133 1 1 HAND organisch - 
plantaardig - hout

OPHT dendromonster 
(gedeselecteerd)

n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

134 1 1 HAND organisch OXX sedimentmonster n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen

135 1 1 HAND organisch OXX sedimentmonster n.v.t. 1 0 1 nee nee n.v.t. deselectie na 
analyse door 
Sjoerd van Dalen
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Bijlage 2 A4-tekening van het 
grondplan
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Bijlage 3 Tekening scheepshout 
(vnr 59)

MAR_STA_19 59, 

Scheepshuid 

30.8.2019

Projectcode: 

Vondstnummer: 

 Datum:

Houten pen

IJzeren nagel  Concretie / Oxidatie

1m0

Houtnerf

Randbeschadiging

SpinthoutIJzeren bout

Binnen- / Buitenkant
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1m0

Schaal (A2) 1:10

MAR_STA_19 59, 

Scheepshuid 

30.8.2019

Projectcode: 

Vondstnummer: 

 Datum:

Houten pen

IJzeren nagel  Concretie / Oxidatie

1m0

Houtnerf

Randbeschadiging

SpinthoutIJzeren bout

Binnen- / Buitenkant
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Bijlage 4 3D-model van ligger 
(vnr 57)

MAR_STA_19 

57, legger 

 30.8.2019

Projectcode: 

Vondstnummer: 

 Datum:

Houten pen

IJzeren nagel  Concretie / Oxidatie

50cm0

Houtnerf

Randbeschadiging

SpinthoutIJzeren bout

Binnen- / Buitenkant
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50cm0

Schaal (A4) 1:10
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Bijlage 5 3D-model van zaathout

25

MAR_STA_19 

100, zaadhout 

 30.8.2019

Projectcode: 

Vondstnummer: 

 Datum:

Houten pen

IJzeren nagel  Concretie / Oxidatie

1m0

Houtnerf

Randbeschadiging

SpinthoutIJzeren bout

Binnen- / Buitenkant
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1m0

Schaal (A2) 1:10
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Bijlage 6 3D-model van knie (vnr 58)

MAR_STA_19 

58, knie

 30.8.2019

Projectcode: 

Vondstnummer: 

 Datum:

Houten pen

IJzeren nagel  Concretie / Oxidatie

50cm0

Houtnerf

Randbeschadiging

SpinthoutIJzeren bout

Binnen- / Buitenkant
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50cm0

Schaal (A4) 1:10
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  COLOFON 
 
TITEL ArcheoCare Conserveringsrapport 195 

Conservering van verschillende vondsten 
uit het Stavorenwrak MAR_STA_19 uit het 
maritiem onderzoek van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 
 

AUTEUR(s) 
 

Dhr. J. Langelaar  
Mevr. drs. K.A.N. Abelskamp-Boos  
ArcheoCare 
 

CORRESPONDENTIE Mw. L. Langelaar 
ArcheoCare 
Herenweg 64-35 
3602 AR MAARSSEN 

TELEFOON +31 (0)6 46 131 484 (J. Langelaar) 
+31 (0)6 82 453 780 (K. Abelskamp) 
+31 (0)6 11 122 836 (L. Langelaar) 
 

E-MAIL 
 
WEBSITE 

administratie@archeocare.nl 
info@archeocare.nl 
www.archeocare.nl 
 

IBAN 
BTW nr. 
KvK nr. 

NL42INGB0007786133 
NL 857516978B01 
68605269 
 

COPYRIGHT @ArcheoCare 2021 
Dit rapport en bijbehorend beeldmateriaal 
mogen alleen door de opdrachtgever 
worden gebruikt.   
Gebruikmaking van beeldmateriaal alleen 
met bronvermelding: foto: ArcheoCare, 
Maarssen. 
In alle andere gevallen dient eerst 
(schriftelijk) toestemming te worden 
gevraagd aan ArcheoCare.  
Foto’s voorzijde: de zwaaihaak (V 98) en de 
draaibas (V130) voor en na conservering  
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PROJECTGEGEVENS 
 

 

ARCHEOCARE PROJECTNUMMER 271 
OPDRACHTGEVER 
 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Smallepad  5 
3811 MG Amersfoort 

CONTACTPERSOON dhr. drs. J. Opdebeeck MA 
HERKOMSTGEGEVENS Stavoren MAR_STA_19 
BESCHRIJVING VOORWERPEN Concreties en vondsten 
AANLEIDING BEHANDELING Uitpakken en conservering 
DATUM ONTVANGEN September 2019 
DATUM GEREED Juni 2021 

 
 
 
 
  BESCHRIJVING voorwerpen 
  
  

Onder de vondsten zijn concreties, metaalvondsten, organische materialen, glas en 
pijpaardewerk, steen en combinaties van materialen. Het gaat hierbij om houten 
voorwerpen, fragmenten vezels (neteldoek), kogels, gespen, een lampje, 
pijpekoppen en -stelen, een tapkraantje en een draaibas.  

Zie voor een compleet overzicht het bijgesloten Excel-bestand. Hierin staan de 
aangeleverde vondstnummers en een korte omschrijving. 

Enkele concreties zijn eerst met rontgen onderzocht en daarna uitgepakt. De 
vondsten die daaruit tevoorschijn kwamen zijn waar nodig geconserveerd. 

 

  

Afb. 1 en 2. Voorbeeld van een kleine concretie (V120, links) en een grote concretie (V130, 
rechts) 
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ONDERZOEK 
 
RONTGENONDERZOEK CONCRETIES 
 
Enkele concreties uit het Stavorenwrak zijn in oktober en november 2019 door middel 
van röntgen onderzocht.  
 

  
Afb. 3 en 4. Röntgenfoto’s van V120 (links) en V121 (rechts)  
 
 
UITPAKKEN CONCRETIES 
De concreties zijn met hamers en beitels voorzichtig uitgepakt. Hierbij bleken er 
inderdaad diverse zwaar gecorrodeerde spijkers/stelen in te zitten maar ook een 
koperen passer (V120).  
 
 
BEHANDELING vondsten 
 
ARCHEOLOGISCH METAAL 
Afhankelijk van de metaalsoort (onedel tot edel) is een metalen voorwerp in meer of 
mindere mate gevoelig voor atmosferische en elektrochemische corrosie.  Onder 
invloed van zuurstof, water en de daarin opgeloste zouten kan een heel scala aan 
corrosieproducten (oxiden, sulfaten, carbonaten) worden gevormd in alle kleuren 
van de regenboog (variërend van wit, grijs, roze, rood tot blauw, groen, bruin, oranje 
en zwart). Sommige metalen hebben patina, een laag die het voorwerp een oud en 
authentiek aanzien geeft wat het onderscheid van moderne metalen en 
bijvoorbeeld replica’s. Ook edele metalen zoals zilver en goud kunnen patina 
hebben. 

Sommige snel gevormde corrosieproducten zoals oxiden beschermen het metaal 
(denk aan het grijze uiterlijk van zilver) en ook fosfaten als vivianiet hebben op ijzer 
een beschermend effect (paarsblauw uiterlijk). Deze corrosie hoeft in principe niet 
verwijderd te worden. Andere lagen op het metaaloppervlak kunnen het 
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oorspronkelijk oppervlak en/of het patina aan het oog onttrekken en moeten 
verwijderd worden.  

Enkele vondsten uit het Stavorenwrak 
zaten in concreties met bodemdeeltjes, 
die soms erg lastig te verwijderen waren.  

Zie bijvoorbeeld de gesp op de foto 
hiernaast (V119). 

 

 
 

Afb. 5. Gesp met aangekoekte bodemdeeltjes (V119)  
 
 
CONSERVERING METAAL 

De metaalvondsten zijn zorgvuldig onder de binoculaire microscoop gereinigd, met 
handgereedschap zoals houten stokjes, haakjes en scalpels.  

 

Afb. Gesp van een koperlegering tijdens het uitpakken van de concretie (V124) 

Voor hardnekkige corrosie op ijzer is een multitool gebruikt of het oppervlak is onder 
lichte druk gestraald met aluminiumoxide. 

Corrosie waarin zich chloriden bevinden, zoals akaganeiet op ijzer en 
(par)atacamiet op koperlegeringen (zgn bronspest) wordt na opgraven gevormd, 
soms al binnen enkele uren. Deze corrosie is zeer actief en moet onschadelijk 
gemaakt worden. Dit gebeurt door een ontzoutingsbehandeling die bij ijzer de 
chloriden aan het metaal onttrekt en bij koperlegeringen deze onschadelijk maakt in 
een gevormd complex. 
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De ijzeren vondsten zijn ontzout volgens de loogsulfietmethode: in meerdere, 
opeenvolgende baden, waarin een oplossing van natronloog en natriumsulfiet 
circuleert en wordt verwarmd. Dit proces heeft meerdere maanden geduurd en het 
eind van de behandeling is vastgesteld met een chloridentest. Ontzouting van 
archeologisch ijzer wordt ook wel uitgevoerd door de objecten te verhitten. De 
chloriden zouden dan in gasvorm worden uitgedreven. Deze methode heeft als 
nadeel dat het aanzienlijke spanning in het voorwerp veroorzaakt, het voorwerp kan 
uit elkaar spatten. Bovendien wordt de metaalstructuur van het object veranderd, 
hetgeen (later) onderzoek naar fabricage, bewerking en gebruik aanzienlijk beperkt. 
ArcheoCare raadt deze methode dan ook ten zeerste af. 

Koperlegeringen met bronspest zijn in de zuurkast (onder vacuüm) gedurende 1 tot 2 
dagen behandeld met een BTA (benzotriazol)oplossing in ethanol. De niet-
gereageerde BTA is er in een ethanolbad uitgespoeld. 

Na reiniging en eventuele stabilisatie zijn de metalen voorwerpen afgewerkt met één 
of meer beschermende lagen die niet alleen nieuwe corrosie voorkomen maar er 
ook voor zorgen dat het voorwerp goed en veilig te hanteren is. Dat is bij ijzer een 
dun laagje tannine (wat het ijzer een donker tot zwart uiterlijk geeft), een laagje 
Paraloid B72 en tenslotte Renaissance microkristallijne was.  

Koperlegeringen hebben waar nodig ook een laagje Paraloid B72 en vervolgens 
microkristallijne was. Bij tin, lood en zink volstond een dunne beschermlaag van 
alleen Renaissance microkristallijne was.  

 
ARCHEOLOGISCH HOUT 
Archeologisch hout blijft het best bewaard in waterverzadigde, zuurstofarme 
omstandigheden. De houtcellen zijn gevuld met water, kunnen daardoor wel 4maal 
hun oorspronkelijke grootte innemen. De vulstoffen van het hout zijn uit de houtcellen 
gespoeld en alleen door de aanwezigheid van het water behouden de cellen hun 
vorm. Als dat water verdwijnt, bijvoorbeeld door droging, kunnen de celwanden 
instorten en het hout gaan krimpen, scheuren en vervormen. Het is daarom 
belangrijk om een ander materiaal in te brengen dat de celwanden verstevigt en de 
structuur van het hout ondersteunt.  Dat gebeurt door middel van impregneren. 

 

CONSERVERING HOUT 
Er zijn verschillende methoden om hout vervolgens te conserveren; de meest 
gebruikte zijn impregneren met een vulmiddel en/of vriesdrogen. In de KNA 4.1 wordt 
in protocol 4104 Opgraven in 5.16 OS11wb (p. 70-72) beschreven waaraan de 
behandeling en de documentatie dienen te voldoen. Het doel van de 
conserverende behandeling is om de verzwakte structuur van de houtcellen te 
verstevigen en te fixeren en sporen van fabricage, gebruik en decoratie zichtbaar 
blijven. De verschillende technieken hebben een aanzienlijk van elkaar verschillend 
eindproduct. 

Bij vriesdrogen wordt, na een korte voorbehandeling met polyethyleenglycol-
oplossing het water in het hout verwijderd door sublimatie onder vacuüm. Deze 
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oorspronkelijk oppervlak en/of het patina aan het oog onttrekken en moeten 
verwijderd worden.  

Enkele vondsten uit het Stavorenwrak 
zaten in concreties met bodemdeeltjes, 
die soms erg lastig te verwijderen waren.  

Zie bijvoorbeeld de gesp op de foto 
hiernaast (V119). 

 

 
 

Afb. 5. Gesp met aangekoekte bodemdeeltjes (V119)  
 
 
CONSERVERING METAAL 

De metaalvondsten zijn zorgvuldig onder de binoculaire microscoop gereinigd, met 
handgereedschap zoals houten stokjes, haakjes en scalpels.  

 

Afb. Gesp van een koperlegering tijdens het uitpakken van de concretie (V124) 

Voor hardnekkige corrosie op ijzer is een multitool gebruikt of het oppervlak is onder 
lichte druk gestraald met aluminiumoxide. 

Corrosie waarin zich chloriden bevinden, zoals akaganeiet op ijzer en 
(par)atacamiet op koperlegeringen (zgn bronspest) wordt na opgraven gevormd, 
soms al binnen enkele uren. Deze corrosie is zeer actief en moet onschadelijk 
gemaakt worden. Dit gebeurt door een ontzoutingsbehandeling die bij ijzer de 
chloriden aan het metaal onttrekt en bij koperlegeringen deze onschadelijk maakt in 
een gevormd complex. 
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techniek levert objecten op die licht, bros en breekbaar zijn. Houten voorwerpen die 
op deze manier behandeld zijn beschadigen snel en kunnen (uiteindelijk) uit elkaar 
vallen. Omdat ArcheoCare authenticiteit en duurzaamheid van het eindproduct 
belangrijk vindt, hebben wij ervoor gekozen niet met deze methode te werken.  

ArcheoCare conserveert houtvondsten alleen door middel van impregneren. Deze 
methode, die jarenlang door het voormalige NISA toegepast is op houten objecten 
en scheepshout, heeft het beste en meest duurzame eindresultaat. Voor de 
houtvondsten uit het wrak betekent dit dat zij de volgende behandeling hebben 
ondergaan: allereerst zijn de vondsten gelabeld en zorgvuldig gereinigd met zachte 
borstels en kwasten en lauwwarm water.  De voorwerpen zijn vervolgens gedurende 
meerdere maanden geïmpregneerd in een in concentratie oplopende oplossing 
van diverse soorten polyethyleenglycol (PEG) in water.  

In deze verwarmde, circulerende oplossing wordt het water in de houtcellen 
vervangen door een polymeer die bij droging de cellen stevigheid biedt en 
vervorming, krimp en scheurvorming zoveel mogelijk voorkomt.  Bij voorwerpen van 
een harde houtsoort is de mate van doordringing van de oplossing beperkter dan bij 
een zachte, poreuze houtsoort.  

Na deze behandeling zijn de houten vondsten uit het Stavorenwrak gedurende 
meerdere weken geconditioneerd gedroogd. Hierbij is het hout langzaam in 
evenwicht gebracht met de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van zijn 
omgeving. Helaas kan hierbij niet worden voorkomen dat de bestaande scheuren in 
het hout, onder meer ontstaan door de aantasting van de schimmels, meer open 
gaan staan en dat er zich ook enkele nieuwe scheurtjes aan het oppervlak vormen.  

Bij de vondsten zijn alle oppervlaktedetails zoals de sporen van fabricage en gebruik 
behouden en duidelijk zichtbaar gebleven. 

De houten vondsten/fragmenten die reeds droog aangeleverd waren, hebben 
bovenstaande behandeling niet ondergaan. Zij zijn alleen droog gereinigd en 
hebben waar nodig een beschermende laag van microkristalijne was gekregen. 
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  METHODEN / MATERIALEN 
 

METHODEN Onderzoek, reinigen, stabiliseren, 
conserveren en beschermend afwerken 

GEREEDSCHAPPEN Handgereedschap 
Hamers, beitels 
Kwasten, borstels 
Binoculaire microscoop 
Multitool 
Straalcabine 
 

MATERIALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedemineraliseerd water 
Chloridentest (zilvernitraat) 
Oplosmiddelen: aceton / ethanol 
Natriumhydroxide 
Natriumsulfiet 
Polyethyleenglycol 4000 (PEG) 
Benzotriazol (BTA) 
Paraloid B72  
Renaissance microkristallijne was 
 
Lijmen  
Paraloid B72 
  
 
 

REVERSIBILITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEG is oplosbaar in (warm) water 
Renaissance microkristallijne was kan worden 
verwijderd met terpentine 
Paraloid B72 kan worden verwijderd met 
aceton 
Tannine kan worden verwijderd met ethanol  
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techniek levert objecten op die licht, bros en breekbaar zijn. Houten voorwerpen die 
op deze manier behandeld zijn beschadigen snel en kunnen (uiteindelijk) uit elkaar 
vallen. Omdat ArcheoCare authenticiteit en duurzaamheid van het eindproduct 
belangrijk vindt, hebben wij ervoor gekozen niet met deze methode te werken.  

ArcheoCare conserveert houtvondsten alleen door middel van impregneren. Deze 
methode, die jarenlang door het voormalige NISA toegepast is op houten objecten 
en scheepshout, heeft het beste en meest duurzame eindresultaat. Voor de 
houtvondsten uit het wrak betekent dit dat zij de volgende behandeling hebben 
ondergaan: allereerst zijn de vondsten gelabeld en zorgvuldig gereinigd met zachte 
borstels en kwasten en lauwwarm water.  De voorwerpen zijn vervolgens gedurende 
meerdere maanden geïmpregneerd in een in concentratie oplopende oplossing 
van diverse soorten polyethyleenglycol (PEG) in water.  

In deze verwarmde, circulerende oplossing wordt het water in de houtcellen 
vervangen door een polymeer die bij droging de cellen stevigheid biedt en 
vervorming, krimp en scheurvorming zoveel mogelijk voorkomt.  Bij voorwerpen van 
een harde houtsoort is de mate van doordringing van de oplossing beperkter dan bij 
een zachte, poreuze houtsoort.  

Na deze behandeling zijn de houten vondsten uit het Stavorenwrak gedurende 
meerdere weken geconditioneerd gedroogd. Hierbij is het hout langzaam in 
evenwicht gebracht met de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van zijn 
omgeving. Helaas kan hierbij niet worden voorkomen dat de bestaande scheuren in 
het hout, onder meer ontstaan door de aantasting van de schimmels, meer open 
gaan staan en dat er zich ook enkele nieuwe scheurtjes aan het oppervlak vormen.  

Bij de vondsten zijn alle oppervlaktedetails zoals de sporen van fabricage en gebruik 
behouden en duidelijk zichtbaar gebleven. 

De houten vondsten/fragmenten die reeds droog aangeleverd waren, hebben 
bovenstaande behandeling niet ondergaan. Zij zijn alleen droog gereinigd en 
hebben waar nodig een beschermende laag van microkristalijne was gekregen. 
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Garantiecertificaat 
 

De door de conserveringsspecialisten van ArcheoCare toegepaste en ontwikkelde 
methoden en technieken zijn conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de K.N.A. Land- en Waterbodems 
4.1. 
 
Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit (omkeerbaarheid) wordt 
nagestreefd en dat de in het vakgebied gangbare en toegestane middelen en 
materialen veilig zijn gebruikt.  
 

 

Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van dit unieke 
ArcheoCare GarantieCertificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd en 
gerestaureerd voorwerp wordt verstrekt.  
 
Dat zijn archeologische  en cultuurhistorische objecten van diverse materialen zoals 
metaal, glas, hout en andere organische materialen als bot, ivoor en textiel maar 
ook aardewerk, natuursteen en alle voorkomende combinaties van materialen.  
 
Bij ieder geconserveerd voorwerp wordt tevens een bewaaradvies gegeven. Voor 
de stabiliteit van het object wordt met klem aangeraden dit advies op te volgen. 

 

 

 

De conserveringsspecialisten van ArcheoCare,  
 

 
 
 
 
 
 

 
K. Abelskamp en J. Langelaar 
Maarssen, 2021 
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1. Inleiding 
 
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn monsters 
onderzocht uit drie (delen van) scheepswrakken die bij Stavoren, op het strand 
van Terschelling en in de noordelijke Noordzee zijn gevonden. Van deze 
wrakken zijn enige tientallen monsters met botanische macroresten, plantaardige 
vezels, dierlijke haren en hout onderzocht. 

2. Materiaal en methode 
 
In totaal zijn van de drie wrakken 41 monsters onderzocht. Een overzicht van de 
monsters met hun contextgegevens wordt in tabel 1 gegeven. 

Tabel 1 Overzicht van geanalyseerde monsters (groen is nieuw). 

locatie project vondstnr. context omschrijving 
Stavoren MAR-STA-19 94C  organica (botanisch?) 
Stavoren MAR-STA-19 94D  organica (botanisch?) 
Stavoren MAR-STA-19 94E  organica (botanisch?) 
Stavoren MAR-STA-19 97C  houten splinters 
Stavoren MAR-STA-19 122C  organica 
Stavoren MAR-STA-19 123C  organica (hout?) 
Stavoren MAR-STA-19 123D  organica (hout?) 
Stavoren MAR-STA-19 124F  stukje hout 
Stavoren MAR-STA-19 124G  organica (haar?) 
Stavoren MAR-STA-19 124H  organica (haar?) 
Stavoren MAR-STA-19 128B  hout 
Stavoren MAR-STA-19 128C  hout 
Stavoren MAR-STA-19 118  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 125  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 102  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 78  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 86  takjes/twijgjes 

Stavoren MAR-STA-19 53  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 118  breeuwsel 

Stavoren MAR-STA-19 135  sediment 

Stavoren MAR-STA-19 134  sediment 

Stavoren MAR-STA-19 84  haar 

Stavoren MAR-STA-19 40 kleipijp ketel plantenresten 

Stavoren MAR-STA-19 126 kleipijp ketel plantenresten 

Stavoren MAR-STA-19 74 A, B en C kleipijp ketel plantenresten 

Stavoren MAR-STA-19 61 kleipijp ketel plantenresten 
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Stavoren MAR-STA-19 66  verpakkingsmateriaal 

Terschelling Paal 10 TERSCH-10 20  breeuwsel uit ruimte tussen huidgangen vnr. 11 

Terschelling Paal 10 TERSCH-10 19  breeuwsel uit las vnr. 17. 

Terschelling Paal 10 TERSCH-10 22  breeuwsel 

Terschelling Paal 10 TERSCH-10 21  breeuwsel 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 55  kwam van koperplaat tijdens conserveren ADC 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 14  monster dat vastzat op koperplaat 101 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 8  stukje hout 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 21C  fragmentjes hout 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 22  houtgruis 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 63  houtgruis (uit concretie) 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 85D  hout (uit concretie) 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 88  hout (uit concretie) 
 
 
Alle monsters zijn op de binnen archeobotanisch onderzoek gebruikelijke manier 
behandeld en geanalyseerd. Van de breeuwselmonsters die uit dierlijke haren 
bestaan, is uit elk monster een steekproef van enkele tientallen haren genomen 
die met een doorvallend-lichtmicroscoop zijn geanalyseerd. Bij dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van enkele standaardwerken op het gebied van haaronderzoek 
en de vergelijkingscollectie van BIAX.1 
 Plantaardige vezels (vondstnummers 66 en 94C) zijn met een microscoop met 
doorvallend licht in combinatie met een polarisatiefilter onderzocht. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het determinatiewerk van Catling & Grayson en de 
vergelijkingscollectie plantaardige vezels van BIAX.2  
 Voor de determinatie van de zetmeelkorrels is gebruik gemaakt van het werk 
van Torrence & Barton.3 Tevens is contact op genomen met prof.  Karen Hardy, 
zetmeelspecialist aan de universiteit van Barcelona. 
 De takjes, twijgjes en andere houtfragmenten zijn op de binnen houtonderzoek 
gebruikelijke manier onderzocht. Hierbij zijn indien mogelijk in drie 
groeirichtingen van het hout doorsnedes gemaakt en onder een doorvallend-
lichtmicroscoop bekeken. In het geval van zeer hard of sterk verweerd materiaal 
is ook gebruik gemaakt van opvallend licht microscopen. Determinatie vond 
plaats aan de hand de vergelijkingscollectie van BIAX en determinatiewerken 
van Schweingruber, Ilic, alsook de website InsideWood.4 
 Het materiaal is geanalyseerd door H. van Haaster5 (dierlijke haren en 
botanische macroresten), L. Kubiak-Martens6 (plantaardige vezels), C. 
Vermeeren7 (hout), G. van Reenen8 (mossen uit vondstnummer 21) en M. Galka9 
(mossen en andere macroresten uit vondstnummers 14, 19, 20 en 22). 

 
1 Deedrick & Koch 2004; Teerink 1991; Appleyard 1978. 
2 Catling & Grayson 1998. 
3 Torrence & Barton 2006. 
4 Schweingruber 1982, 1990; Ilic 1991; http://insidewood.lib.ncsu.edu.  
5 BIAX 
6 BIAX 
7 BIAX 
8 Universiteit van Amsterdam. 
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3. Kwaliteitsborging en archivering 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollecties en de 
bibliotheek met determinatieliteratuur van BIAX. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen in de vigerende KNA, het 
protocol Specialistisch onderzoek (BRL 4006) en het interne kwaliteitshandboek 
van BIAX. Na afloop van het onderzoek zijn de vondsten geretourneerd aan de 
opdrachtgever. De onderzoeksgegevens zijn beschikbaar via www.biax.nl (twee 
jaar na het verschijnen van dit rapport) en na archivering in ARCHIS door de 
opdrachtgever.  

4. Resultaten, interpretatie en conclusies 

4.1 STAVOREN: MAR-STA-19 

4.1.1 Breeuwsel 
Van MAR-STA-19 zijn 9 (mogelijke) breeuwselmonsters onderzocht.10 
Alle monsters bleken te bestaan uit runderhaar. In sommige monsters was de 
conservering van de haren niet optimaal omdat er een aanslag van teer, pek of 
ander materiaal (harpuis?) op de haren zat. 
 

 
Figuur 1 MAR-STA-19, runderhaar uit vondstnummer 102 met resten van pek, hars of 

vergelijkbaar materiaal (© BIAX). 

Haren van rund (en andere zoogdieren zoals geit en schaap) werden vroeger veel 
gebruikt om mee te breeuwen.11 Dit was echter voornamelijk een Britse en 
Scandinavische traditie (zie figuur 1). In onze streken werd vaker mos of 

 
9 Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Poland. 
10 Het gaat om de vondstnummers 53, 78, 84, 102, 118, 122C, 124G, 124H en 125 
11 Zie bijvoorbeeld Ryder 1998. 
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henneptouw (‘werk’) gebruikt. Het haar werd gekocht bij leerlooierijen waar ze 
in grote hoeveelheden vrij kwamen bij het looien van leer. 
 

 
Figuur 2 Het gebruik van verschillende breeuwselsoorten in laat-middeleeuws Noordwest-Europa 

(aangepaste kaart van Wikimedia commons). 

4.1.2 Kleipijpen 
In het voorschip werden in een concretie de resten van honderden kleipijpen 
gevonden. In de ketels van de pijpen (vondstnummers 40, 61, 74 en 126) werd 
organisch materiaal aangetroffen dat bleek te bestaan uit boekweitdoppen (zie 
figuur 3). Boekweitdoppen werden vroeger veel gebruikt om glazen en ander 
breekbaar materiaal in te verpakken.12 Blijkbaar werden ook kleipijpen tijdens het 
transport beschermd met boekweitdoppen. 
 

 
Figuur 3 MAR-STA-19, boekweitdoppen uit vondstnummer 126 (© BIAX). 

 
12 Blankaart 1698, 258 
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4.1.3 Sediment 

Ook in de twee sedimentmonsters (vondstnummers 134 en 135) werden 
boekweitdoppen gevonden. Andere vondsten in deze monsters waren mariene 
schelpen, stukjes vuursteen, graniet (en ander gesteente), visresten, 
houtskoolfragmenten en resten van eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum). 
Deze laatste resten zijn waarschijnlijk afkomstig van turf(resten) die zie zich aan 
boord bevonden, als lading of brandstof.  
 

4.1.4 Textiel en zetmeel 
In de omgeving van de kleipijpen is ook textiel (vondstnummer 66) aangetroffen 
dat mogelijk is gebruikt als verpakkingsmateriaal (figuur 4). 
 

 
Figuur 4 MAR-STA-19, neteldoek uit V66 dat mogelijk als verpakkingsmateriaal voor de 

kleipijpen is gebruikt (© BIAX). 

Uit het microscopisch onderzoek bleek dat de vezels waaruit het weefsel is 
vervaardigd van grote brandnetel afkomstig zijn. Kenmerkend voor vezels van 
grote brandnetel zijn de diameter (24,8 - 39,6 µm), het meestal brede lumen 
(centrale holte in elke vezel, zie figuur 7) in combinatie met zogenaamde cross 
markings en dislocations. Cross markings zijn X-vormige structuren op de vezels 
(figuur 5). Dislocations zijn plaatsen waar de lengterichting van de vezel abrupt 
verandert (figuur 6). 
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Figuur 5 MAR-STA-19, microscopische opname van brandnetelvezels uit V66. De rode pijlen 

geven de cross markings aan (© BIAX). 

 

 
Figuur 6 MAR-STA-19, zogenaamde ‘dislocation’ in brandnetelvezel uit V66 (© BIAX). 
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De vezels van grote brandnetel werden vroeger, net als vlas- en hennepvezels, 
vaak gebruikt om weefsel (kleding, zakken) of touw van te maken. 
Brandnetelvezels werden ook vaak gebruikt voor het maken van neteldoek. 
Neteldoek is doek dat meestal als fijne zeef werd gebruikt, bijvoorbeeld bij de 
kaasbereiding. Mogelijk werd het doek gebruikt om de kleipijpen te beschermen, 
maar het is uiteraard goed mogelijk dat er iets anders in zat verpakt of dat het 
neteldoek zelf onderdeel was van de lading of inventaris van het schip. 
 Overigens moet nog opgemerkt worden dat de vezels niet geheel zuiver 
waren. Op veel plaatsen bevonden zich nog andere onderdelen van de stengel 
aan de vezels, zoals resten van parenchym. Normaal gesproken worden deze 
resten tijden hekelen en kammen van de vezels verwijderd. Het is goed 
voorstelbaar dat de vezels, afhankelijk van de gewenste kwaliteit van het 
eindproduct, meer of minder goed gekamd werden, alvorens ze geweven 
werden. Voor kleding werden de vezels mogelijk beter gereinigd dan voor grove 
weefsels als zakken en zeefdoek. We hebben hier echter geen zekerheid over. 
 Opvallend was dat tijdens het microscopisch onderzoek aan de vezels onder 
gepolariseerd licht veel zetmeelkorrels zichtbaar werden (zie figuur 7). Ze 
bevonden zich in het weefsel. De korrels behoren tot het zogenaamd zaad-type. 
Dat wil zeggen dat het zetmeel uit een zaad (bijvoorbeeld graan) afkomstig is, en 
niet uit een wortel of stengel (bijvoorbeeld raap of biet). 
 

 
Figuur 7 MAR-STA-19, zetmeelkorrels (met zwart kruisjespatroon) en vezel (rechts) van grote 

brandnetel uit V66. De lichtgroene centrale structuur is het lumen (© BIAX). 

Om de herkomst van het zetmeel te achterhalen, is een beperkt vergelijkend 
onderzoek verricht naar de structuur van zetmeelkorrels van rijst, boekweit, 
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tarwe en rogge. De diameter van de zetmeelkorrels in V66 is ongeveer 10 µm 
(micrometer). De diameter van zetmeelkorrels van boekweit is veel kleiner (ca. 5 
µm). Zetmeelkorrels van rijst vormen aggregaten waarbij de individuele korrels 
een diameter hebben van 5 µm. De in V66 gevonden zetmeelkorrels lijken het 
meest op die van tarwe en rogge, met een lichte voorkeur voor tarwe. 
Waarschijnlijk is het zetmeel afkomstig uit voorraad meel die door het schip 
werd vervoerd. Omdat de zetmeelkorrels zich in het weefsel bevonden, moet 
misschien de conclusie zijn dat meel verpakt zat in een zak van neteldoek. In 
theorie zou het zetmeel ook uit vergane complete graankorrels afkomstig kunnen 
zijn, maar in dat geval hadden we verwacht ook fragmentjes van de zemelen van 
de graankorrels aan te treffen. 
 

4.1.5 Takjes/twijgjes 
De takjes/twijgjes uit vondstnummer 86 bleken afkomstig te zijn van wilg (2x) en 
els (x). Er zijn geen bewerkingssporen aangetroffen. De betekenis van deze 
vondsten is niet duidelijk. 
 

4.1.6 Kamfragmenten 
Vondstnummer 97 werd omschreven als ‘houten splinters’. De splinters bleken 
echter de tanden van een benen luizenkam te zijn. De tanden hebben een lengte 
van ongeveer 1 cm. Op zijkant van de tanden zijn nog zaagsporen te zien (figuur 
8). 
 

 
Figuur 8 MAR-STA-19, losse tanden van een benen luizenkam uit vondstnummer 97C. Op de 

zijkant van de tanden zijn de zaagsporen nog goed te zien (© BIAX).. 
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4.1.7 ‘Versteend hout’ 
De vondstnummers 124F en 128B bestaan uit zeer harde en donker gekleurde 
houtfragmenten. Beide fragmenten hebben een bewaard gebleven lengte van ca. 
15 cm en een breedte (diameter) van ongeveer 1 cm (zie figuur 9 en figuur 10). 
Door de grote hardheid van de fragmenten was het moeilijk om van het hout 
goede doorsneden te maken voor microscopisch onderzoek naar de celstructuur. 
Door verschillende microscopen te gebruiken en de kenmerken te combineren  
bleek echter dat beide fragmenten van dennenhout zijn. Beide fragmenten bleken 
te zijn geïmpregneerd met een teerachtig product wat waarschijnlijk de oorzaak 
is van de bijzondere conserveringsvorm. Ook in vondstnummer 128C zijn 
dergelijke fragmenten dennenhout gevonden. Dit monster bevat echter ook 
fragmenten dennenhout met minder teer. 
 

 
Figuur 9 MAR-STA-19 , ‘versteend’ fragment dennenhout (Pinus) uit vondstnummer 124F. 

 

 
Figuur 10 MAR-STA-19 , ‘versteend’ fragment dennenhout (Pinus) uit vondstnummer 128B. 

4.1.8 Overige houtvondsten 
Ook de vondstnummers 123C, 123D bestaan uit houtfragmenten van den (123C, 
123D). Vondstnummer 94D is zeer slecht geconserveerd, maar is gedetermineerd 
als mogelijk eik. 
 

4.1.9 Boekweit 
In vondstnummer 94E zijn boekweitdoppen gevonden. Mogelijk zijn deze 
afkomstig van de lading kleipijpen (zie hierboven in paragraaf 4.1.2). 
 

4.1.10 Vlas 
Vondstnummer 94C bleek te bestaan uit enkele vlasvezels. Vlasvezels werden 
vroeger gebruikt voor het maken van textiel (linnen) of fijn touw.  
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4.2 TERSCHELLING PAAL 10: TERSCH-10 

4.2.1 Breeuwsel 
Van het wrak Terschelling Paal 10 zijn vier breeuwselmonsters onderzocht 
(vondstnummers 19, 20, 21 en 22). Alle monsters bleken te bestaan uit 
waterveenmos (figuur 11). 
 

 
Figuur 11  TERSCH-10, waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), kan tot 40x haar eigen gewicht 

aan water vasthouden en is mede daardoor uitermate geschikt om mee te breeuwen (© 
M. Galka). 

Waterveenmos behoort tot het beste materiaal om mee te breeuwen.13 Het kan tot 
40 keer zijn eigen drooggewicht aan water opnemen.14 Wanneer de planten in 
droge toestand tussen af te dichten planken worden aangebracht en daarna weer 
nat gemaakt worden, drukken ze door het opzwellen de naden stevig dicht. Een 
voordeel van waterveenmos boven andere mossen (bijvoorbeeld het mos uit 
MAR-NZN-19) is ook dat het vrij zuiver verzameld kan worden. Takjes, blaadjes 
en andere ongerechtigheden die zich in het mos bevinden, kunnen namelijk 
lekkage veroorzaken. 

4.3 NOORDELIJKE NOORDZEE: MAR-NZN-19 

Dit wrak wordt ook wel het koperplatenwrak genoemd omdat de lading uit 
platen koper bestond. Uit het wrak zijn twee monsters onderzocht van 
plantaardig materiaal dat vastgehecht zat op enkele koperplaten. 

 
13 Cappers et al. 1999; Bockius 2002; Deforce et al. 2014. 
14 Jansen & Grootjans 2019, 55 
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 Vondstnummer 14 bestaat voor het grootste deel uit resten van glanzend 
etagemos (Hylocomium splendens, figuur 12 en figuur 13). 
 

 
Figuur 12 MAR-NZN-19, glanzend etagemos (Hylocomium splendens) uit vondstnummer 14 (© M. 

Galka). 

 
 

 
Figuur 13 MAR-NZN-19, detail met celstructuur van glanzend etagemos (Hylocomium splendens) 

(© M. Galka) 

In tegenstelling tot het hierboven genoemde waterveenmos, is glanzend 
etagemos een terrestrisch mos. Het komt voornamelijk voor in naaldbossen. Door 
haar groeiwijze kan het makkelijk in grote hoeveelheden voor allerlei doeleinden 
worden verzameld. Om te breeuwen is het minder geschikt omdat het mos door 
haar groeiplaats makkelijk vervuild kan raken met takjes en blad (en naalden), 
die lekkage kunnen veroorzaken. In het onderzochte monster is veel van dit 
‘vervuilende’ materiaal gevonden. Het gaat om naalden van fijnspar en 
zilverspar en knopschubben van berk en beuk. Gewoon etagemos komt op veel 
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plaatsen in Europa voor maar dit geldt niet voor de boomsoorten die in het mos 
zijn aangetroffen. Uit de gecombineerde vondsten van fijnspar, zilverspar, beuk 
en berk kan worden afgeleid dat het mos waarschijnlijk afkomstig is uit Midden-
Europa (zie figuur 14). 
 

 
Figuur 14 Verspreidingsgebied van zilverspar (Abies alba), het herkomstgebied van het mos 

tussen de koperplaten. Bron: wikipedia. 

Vondstnummer 55 betreft een sterk beschadigd/verweerd takje van eik.  
 Van andere locaties in het koperplatenwrak zijn ook stukjes hout onderzocht. 
De vondstnummers 8 en 85D zijn fragmenten van bamboestengels (figuur 15). 
 

 
Figuur 15 MAR-NZN-19, fragmenten van bamboestengel(s) uit vondstnummer 85D (© BIAX). 
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Bamboe is een plant uit de grassenfamilie. Wereldwijd komen er ca. 1000 soorten 
bamboe voor. Ruim 60% van de soorten groeit in tropisch of gematigd Azië. De 
andere soorten komen voor in tropisch Amerika, Afrika en Australië. Bamboe 
kent zeer veel toepassingen. Er kunnen bijvoorbeeld huizen, meubels, 
vloerbedekking en muziekinstrumenten van worden gemaakt. De 
gereconstrueerde dikte van de bamboestengels in de vondstummers 8 en 85D is 
maximaal 2 cm. Dit lijkt te klein om onderdeel te hebben uitgemaakt van een 
bouwwerk of meubelstuk. Waarschijnlijk zijn de fragmenten afkomstig van een 
gebruiksvoorwerp, of maakten ze deel uit van de lading. In dit laatste geval gaat 
het dus om lading uit een (sub)tropisch gebied. 
 De vondstnummers 21C, 22 en 63 bestaat uit slecht geconserveerde 
houtfragmentjes. Dit materiaal was zo sterk vergaan dat alleen nog brokjes stof 
over waren zonder anatomische kenmerken van hout zodat de houtsoort niet 
meer kon worden vastgesteld. 
 Vondstnummer 88 bestaat uit een getordeerd fragment van boombast, dat 
onderdeel uitmaakte van een touw. Het is bekend dat vroeger van de bast van 
meerdere boomsoorten touw werd gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn iep, 
populier, esdoorn, linde en wilg. De bast van vondstnummer 88 kon echter niet 
worden gedetermineerd omdat het te zeer verdroogd was. Zelfs na opkoken 
konden geen kenmerken meer worden gevonden. 
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Bijlage 1 Resultaten van het macrorestenonderzoek (eerste opdracht). 

locatie project vondstnr context omschrijving determinatie 
Stavoren MAR-STA-19 118 

 
breeuwsel haar van rund 

Stavoren MAR-STA-19 125 
 

breeuwsel haar van rund 

Stavoren MAR-STA-19 102 
 

breeuwsel haar van rund 

Stavoren MAR-STA-19 78 
 

breeuwsel haar van rund 

Stavoren MAR-STA-19 86 
 

takjes/twijgjes 2x wilg (Salix), 2x els (Alnus) 

Stavoren MAR-STA-19 53 
 

breeuwsel haar van rund? 

Stavoren MAR-STA-19 135 
 

sediment schelpen, vuursteen, boekweit, vis, houtskool, veenmos, veenpluis 

Stavoren MAR-STA-19 134 
 

sediment schelpen, vuursteen, graniet e.d., boekweit, vis 

Stavoren MAR-STA-19 84 
 

haar haar van rund 

Stavoren MAR-STA-19 40 kleipijp plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum) 

Stavoren MAR-STA-19 126 kleipijp  plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum) 

Stavoren MAR-STA-19 74 A, B en C kleipijp  plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum) 

Stavoren MAR-STA-19 61 kleipijp  plantenresten doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum) 

Stavoren MAR-STA-19 66 
 

verpakkingsmateriaal neteldoek (Urtica) 

Terschelling TERSCH-10 20 
 

breeuwsel uit ruimte tussen huidgangen vnr. 11 waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 95% + eenarig wollegras 

Terschelling TERSCH-10 19 
 

breeuwsel uit las vnr. 17. waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 100% 

Terschelling TERSCH-10 22 
 

breeuwsel waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 95% + houtfragm. 

Terschelling TERSCH-10 21 
 

breeuwsel waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 100% 

Noordzee MAR-NZN-19 55 
 

kwam van koperplaat tijdens conserveren ADC takje van eik (Quercus) 

Noordzee MAR-NZN-19 14 
 

monster dat vastzat op koperplaat 101 Glanzend etagemos (Hylocomnium splenders), zilverspar (Abies 
alba) – naald x1, fijnspar (Picea abies) – naald x3, zachte berk 
(Betula pubescens) – schutblad x1, berk (Betula sect. Albae) – 
schutblad x1, beuk (Fagus sylvatica) – knopschub x5 
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Bijlage 1 Resultaten van het macrorestenonderzoek (tweede opdracht). 

locatie project vondstnr. context omschrijving determinatie 
Stavoren MAR-STA-19 94C  organica (botanisch?) vlasvezels (Linum usitatissimum) 
Stavoren MAR-STA-19 94D  organica (botanisch?) houtfragmenten, mogelijk eik (Quercus) 
Stavoren MAR-STA-19 94E  organica (botanisch?) doppen van boekweit (Fagopyrum esculentum) 
Stavoren MAR-STA-19 97C  houten splinters tanden van benen luizenkam 
Stavoren MAR-STA-19 122C  organica haar van rund 
Stavoren MAR-STA-19 123C  organica (hout?) hout van den (Pinus) 
Stavoren MAR-STA-19 123D  organica (hout?) hout van den (Pinus) 
Stavoren MAR-STA-19 124F  stukje hout hout van den (Pinus) 
Stavoren MAR-STA-19 124G  organica (haar?) haar van rund 
Stavoren MAR-STA-19 124H  organica (haar?) haar van rund 
Stavoren MAR-STA-19 128B  hout hout van den (Pinus) 
Stavoren MAR-STA-19 128C  hout hout van den (Pinus) 
Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 8  stukje hout bamboe (Bambusa) 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 21C  fragmentjes hout niet determineerbaar 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 22  houtgruis niet determineerbaar 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 63  houtgruis (uit concretie) niet determineerbaar 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 85D  hout (uit concretie) bamboe (Bambusa) 

Noordelijke Noordzee MAR-NZN-19 88  hout (uit concretie) getordeerde bast van onbekende boomsoort 
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INLEIDING 

 

Bij archeologisch onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in het IJsselmeer 

ter hoogte van Stavoren een scheepswrak aangetroffen. Diverse onderdelen zijn bemonsterd 

voor eventueel houtsoorten- en dendrochronologisch onderzoek. Over de verdere context van de 

vondsten is geen informatie verstrekt. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vond 

plaats in maart 2020 op het laboratorium van Van Daalen Dendrochronologie te Deventer. 

 

 

METHODE 

 

Selectie en vooronderzoek 

Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 

jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 

Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 

Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 

van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 

 

Meting(en) 

Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 

volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 

radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 

Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 

meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 

tabel 2). 

  

Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 

gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 

onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 

in bijlage 1. 

 

                                                                        
1 Schweingruber 1990. 
2 Pilcher 1990. 
3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 

gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 

code omschrijving notatie 

A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 

groeiseizoen van laatste jaar. 

herfst/winter x/x+1 

A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 

groeiseizoen van laatste jaar. 

zomer x 

A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 

van volgend groeiseizoen. 

lente x+1 

A* wankant oppervlakkig aangetast; bijtelling van enkele 

jaren 

x – x+3 

B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 

schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 

kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 

E geen spinthout aanwezig na x 

 

Dateringsonderzoek 

De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar en met 

referentiecurven vergeleken. Voor iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters 

berekend: 

1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 

voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 

hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 

toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 

aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 

getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  

2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 

meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 

zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 

Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 

beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen 

zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere 

middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren. 

                                                                        
5 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 
6 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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RESULTATEN 

 

Selectie en vooronderzoek 

Uit een totaal van 15 monsters zijn er 6 geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek. Met 

het blote oog is vastgesteld dat het in alle gevallen om eik (Quercus sp.) ging. Daarnaast zijn 2 

monsters aangemerkt voor houtsoortenonderzoek. Hierbij ging het om grove den (Pinus 

sylvestris L.) en zilverspar (Abies alba Mill.). 

Alle niet geselecteerde monsters waren van eik en niet geschikt voor dendrochronologisch 

onderzoek.  

 

Metingen 

 
Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 

schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 

vondstnr. omschrijving houtsoort meting n n(s) type 

37 - zilverspar -    

57 plankje grove den -    

58 balk eik 20.016.001 93 - D 

99 balk achtersteven eik 20.016.002 134 - D 

100 zaathout eik 20.016.003 104 - D 

101 plank eik 20.016.004 196 - D 

131 plank eik 20.016.005 104 - D 

133 plank eik 20.016.006 83 - D 

 

Dateringsonderzoek 

De metingen laten geen onderlinge gelijkenis zien. Op individuele basis kunnen 4 van de 6 

metingen gedateerd worden (zie tabel 3). 

 

De vermelde referentiecurven staan in tabel 4 toegelicht.  

 

Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 

metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. eind(m)/eind(r): positie van de laatste 

jaarring van de meting/referentie. 

meting eind(m) referentie eind(r) overlap GLK t-waarde 

20.016.003 1634 PLOPO01 1985 104 72,1 6,55 

20.016.004 1677 NLTWWF01 1972 196 66,6 7,83 

20.016.005 1673 NLNSA502 1800 104 74,0 5,97 

20.016.006 1502 NLTWWF01 1972 83 63,9 5,67 
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Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 

referentie omschrijving 

NLNSA502 Duitsland, Nedersaksen. Referentiecurve voor eik (1400 - 1800). Van 

Daalen, Jansma, 2003. 

NLTWWF01 Nederland, Duitsland (Twente, Westfalen). Referentiecurve voor eik 

(1040 - 1972). Tisje, niet gepubliceerd data. 

PLOPO01 Polen, Oost-Pommeren. Referentiecurve voor eik (1000 - 1985). Wazny, 

1990. 
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INTERPRETATIE 

 

Het onderzoek is er in geslaagd voor een deel van de metingen een datering te vinden. 3 van de 

metingen laten consistente dateringen (zonder spinthout) aan het eind van de 17e eeuw zien (zie 

tabel 5). Vondstnr. 133 dateert echter op z’n vroegst aan het begin van de 16e eeuw. 

Hoewel het spinthout ontbreekt en er dus geen afgebakend kapinterval vastgesteld kan worden, 

is het onwaarschijnlijk dat deze tot dezelfde fase als de andere gedateerde monsters behoord. 

 

Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 

vondstnr. meting eind kapinterval type 

58 20.016.001 -  D 

99 20.016.002 -  D 

100 20.016.003 1634 na 1641 D 

101 20.016.004 1677 na 1683 D 

131 20.016.005 1673 na 1679 D 

133 20.016.006 1502 na 1508 D 

 

De herkomst van het hout lijkt grofweg in 2 gebieden te liggen; het (noord)westen en 

noordoosten van Duitsland (zie afb. 1). 
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Afbeelding 1. Geografische weergave van de synchronisatieresultaten. De grootte van de blauwe cirkel 

geeft de (relatieve) sterkte van de t-waarde aan, een grijze stip geeft aan dat een meting wel voldoende 

overlap heeft met een referentiecurve, maar een t-waarde lager dan 4 en/of een GLK lager dan 60. 

 geeft aan waar het hout is aangetroffen.  
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BIJLAGE 1 

 

A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 

het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 

wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 

de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 

1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 

ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 

laatste (ingemeten) jaarring. 

B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 

niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 

aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 

kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 

het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur samengestelde 

spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 

mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 

Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 

waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 

kunnen worden. 

C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 

dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 

kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 

hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 

dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 

groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 

D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 

alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 

op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 

aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 

E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 

mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 

datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 

kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 

omschrijven is. 

                                                                        
7 Bronk Ramsey 2009. 
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BIJLAGE 2 

 

Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as 

staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 

mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een 

positieve GLK aan. 
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Bijlage 10 Rapportages 
vooronderzoeken door vrijwilligers

 Stichting Archeos Fryslân      
 

 
 

Onderzoek van twee 
scheepswrakken bij Stavoren 

  
  
  
  
  
  
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert  Zandstra    
                                                                                                                                               
                                                                                                                        
                                                                                    REGIO NOORD 
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“Onderzoek naar twee scheepswrakken bij Stavoren” is een rapportage van de Stichting 
Archeos Fryslân. 
 
Stichting Archeos Fryslân heeft tot doel: 
“het beoefenen en stimuleren van archeologie onderwater in amateurverband en voorts al  
 hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.  
 
 
 
Uitvoering van archeologische onderzoeken onder water door Stichting Archeos Fryslân 
wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van: 

                                         
                          
 

M.O.A.C. Gravin van Bijlandt Stichting            Plattelânsprojekten Fryslân 
Old Burger Weeshuis                                         Je Mainteindrai Fonds 
Stichting Herbert Duintjer Fonds            
Van Heloma Stichting                      
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Onderzoek van twee 

scheepswrakken bij Stavoren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
Tekst:     Albert Zandstra 
 
Foto’s:     Feiko Riemersma, Eddy Schutten, Winfried Walta en  
                                               Albert Zandstra 
 
Deelnemers onderzoek:  Erwin Brouwer, Wilma Duinkerken, Dirk van der Goot, Jos  
                    Heemstra, Beeno Horlings, Jules de Jagher, Bert Kremer, Jan  
   Niewold, Willem de Rhoter, Feiko Riemersma, Eddy Schutten,  
  Jan Venema, Winfried Walta, Gerrit van Wigcheren en Albert  
  Zandstra 
 
Uitgave:  Stichting Archeos Fryslân; september 2014 
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Samenvatting 
 
Uit het sonaronderzoek naar restanten van het klooster van St.Odulfus bij Stavoren in april 
2000 kwamen twee posities van scheepswrakken naar voren. Het waren de 17de en 18de 
positie in het sonaronderzoek die voor een verkennend duikonderzoek in aanmerking 
kwamen. Zij kregen hierdoor in Archis de aanduiding Stavoren Object 17 en Stavoren Object 
18. Bij Object 17 leek het eerst om een bult stenen te gaan. Na verder onderzoek werden 
onder de stenen planken aangetroffen die duidelijk wezen op de aanwezigheid van restanten 
van een wrak. Object 18 gaf op het sonarbeeld duidelijk het beeld van een wrak te zien. 
Hierdoor werd de aanduiding al snel omgedoopt naar Wrak 17 en Wrak 18 
 
In 2010 maakte Martijn Manders van de RCE, in het kader van kennisuitwisseling een duik 
op wrak 17. Hieruit bleek dat het hier ging om restanten van een overnaads scheepswrak uit 
rond 1500, waardoor het object als een belangrijke cultuurhistorische vindplaats werd 
aangemerkt.  In 2012 heeft de RCE, in het kader van het Maritiem Programma 2012  een 
waardestellend onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de 
Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 “Scheepswrak Stavoren 17”.  
 
In de jaren 2000 – 2010 is in verband met de slechte weersomstandigheden, vaak 
voorkomende in de weekenden, onregelmatig op Wrak 18 gedoken. Bijkomend probleem is 
dat door lozing van boezemwater, door het L.J. Hooglandgemaal, het zicht onder water bij 
Wrak 18 slecht tot zeer slecht genoemd kan worden, wat het in beeld brengen van het wrak 
sterk heeft bemoeilijkt. 
Het wrak was tijdens de duikverkenningen naar restanten van het klooster al in 1999 ontdekt. 
Uit het sonarbeeld bleek het te gaan om een wrak van ca. 20 meter lang, 6 meter breed en 
stak het ca. 0,70 meter boven de bodem uit. 
Tijdens de eerste duikverkenningen werden enkele vondsten gedaan die, zo werd 
aangenomen, aanwijzingen zouden kunnen geven naar de herkomst en bestemming van het 
schip. Uit een dendrochronologisch onderzoek van een uit het wrak genomen houtmonster 
volgde een datering van NA 1672 +/- 6. Het wrak kan daarmee gedateerd worden eind 17de, 
maar mogelijk beging 18de eeuw.  
Bevestiging hiervan zijn de twee, in het wrak, gevonden tinnen lepels met een keurstempel 
van de stad Amsterdam uit 1751. Uit historisch onderzoek komt naar voren dat in de nacht 
van 7 op 8 oktober 1756 drie  schepen voor de kust van Stavoren zijn vergaan. Gelet op de 
in het wrak gevonden lepels kan het één van deze schepen zijn. Niet achterhaald kon 
worden om welke van de drie schepen het hier gaat.  
Een bij het wrak aangetroffen rol lood bleek bij later uitgevoerde duikverkenningen bleek te 
zijn verdwenen. 
Ook zijn in het wrak enkele objecten gevonden die duidelijk van een latere datum zijn. De 
datering van deze objecten sluit niet aan bij de veronderstelling dat het schip in 1756  is 
vergaan.  Mogelijk dat deze door inspoeling in het wrak terecht gekomen zijn.  
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1.   Inleiding 
 
In april 2000 is door SNAP (Stichting Natte Archeologie Projecten) voor het onderzoek naar 
het klooster van St.Odulfus in het IJsselmeer bij Stavoren een gebied van 1200 x 2500 meter 
met behulp van een side scan sonar in beeld gebracht. Het onderzoek leverde 18 posities op 
die voor een nader onderzoek naar mogelijke restanten van het klooster in aanmerking 
kwamen. [1]  
Op de posities 17 gaf het sonarbeeld een duidelijke verhoging, in de vorm van een schip, te 
zien. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een berg breuksteen zou gaan. Op positie 18 
was duidelijk een scheepswrak te zien. Voor het verdere onderzoek hebben beide objecten 
de naam van de betreffende positie meegekregen, wrak 17 en wrak 18. 
 
1.1  Administratieve gegevens 
 
Wrak 17 Wrak 18 
Projectnaam  Wrak 17  
Uitvoering duikteam Stichting 

Archeos Fryslân  
aantal deelnemende      
duikers  zie dagverslagen 
aantal gemaakte 
duiken   
Bevoegd gezag              Rijksdienst voor het  
                                      Cultureel Erfgoed,   
                                      Amersfoort  
Toponiem              IJsselmeer Stavoren  
                                      Object 17 
Archisnummer              48091 
 
Locatie onderzoeksgebied: 
Provincie  Fryslân 
Gemeente Nyefurd 
Plaats  IJsselmeer 
Kaart   Hydrografische Kaart 1810.4 
 
Bijzonderheid 
Centrumcoördinaten X= 151.226,410;  
                                      Y= 544.521,585 
       
Terreinaanduiding 
 
Omvang onderzoeksgebied: 
Omvang onderzoeksgebied  
Diepte onderzoeksgebied         2,40 – 5,50 m 
Terreinbeheer              Rijkswaterstaat  
                                                 IJsselmeergebied 
 
Melding: 
1e melding   april 2000 
  
Onderzoeksperiode:  
Duikonderzoek: september 2000 – juni 2010  
 

Projectnaam  Wrak 18 
Uitvoering duikteam Stichting 

Archeos Fryslân  
aantal deelnemende      
duikers  zie dagverslagen 
aantal gemaakte 
duiken   
Bevoegd gezag   Rijksdienst voor het  
                                      Cultureel Erfgoed,  
                                      Amersfoort  
Toponiem  IJsselmeer Stavoren  
                                      Object 18 
Archisnummer              48092 
 
Locatie onderzoeksgebied: 
Provincie  Fryslân 
Gemeente Nyefurd 
Plaats  IJsselmeer 
Kaart   Hydrografische Kaart 1810.4 
 
Bijzonderheid 
Centrumcoördinaten X=152.272,170;  
                                      Y= 542.346,590 
       
Terreinaanduiding 
 
Omvang onderzoeksgebied: 
Omvang onderzoeksgebied  
Diepte onderzoeksgebied     2,40 – 5,50 m 
Terreinbeheer          Rijkswaterstaat  
                                              IJsselmeergebied 
 
Melding: 
1e melding         april 1999   
 
Onderzoeksperiode: 
Duikonderzoek:   april 2000 – juni 2012 

 
1.2   Leeswijzer 
 
In dit rapport worden de onderzoeken van twee wrakken bij Stavoren beschreven. Hiervoor 
is gekozen omdat beide wrakken  in het gebied liggen dat in 2000 door SNAP, in het kader 
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van het onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus, met sonar in beeld is 
gebracht.  Ook is voor beide wrakken de geologische en historische context gelijk. Deze 
worden in de hoofdstukken 2 en 3  beschreven. De onderzoeken van de wrakken 17 en 18 
zijn beschreven in respectievelijk de hoofdstukken 4 en 5.   
 
 

 
 
 

Afbeelding 1   Begrenzing van het in 2000  met sonar onderzochte gebied met daarin de ligging van de  
                        wrakken 17 en 18 (Tekening Frans ten Veen) 
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 2.     Geologie van het strandinggebied 
 
De basis van de geomorfologie van de noordelijke helft van het huidige IJsselmeer en het 
gebied rondom Stavoren werd gevormd in de voorlaatste IJstijd (het Saalien of de Riss-
ijstijd). Tijdens deze periode, ongeveer 250.000 tot 130.000 jaar geleden, werd het 
noordelijke deel van het huidige Nederland bedekt onder het kruiend landijs. Het ijs sleepte 
op zijn weg allerlei materiaal mee, variërend van grote keien uit het berggebied van 
Scandinavië tot klei en zand van de drooggevallen zeebodem. Dit materiaal werd onder het 
ijs vermengd en bleef achter nadat het ijs afsmolt. Deze bodemsoort is nu bekend als 
keileem of grondmorene.  
Na de laatste ijstijd (het Weichselien) werd het klimaat warmer en natter. Deze periode, 
bekend als het Holoceen, begon ongeveer 8.800 jaar geleden. Gedurende deze periode 
werd de grondmorene in de omgeving van Stavoren afwisselend met klei- en vooral met een 
afzettingen van veen bedekt.  
Het huidige IJsselmeer was dus destijds een uitgestrekt veengebied. De hedendaagse 
bodem van het IJsselmeer - op of nabij de vindplaatsen van beide wrakken - bestaat 
voornamelijk uit zand met keien van afwisselende omvang. Slechts hier en daar worden nog 
brokken veen aangetroffen. Het water van de Zuiderzee heeft gedurende ruwweg de 
afgelopen 1000 jaar de klei- en veenlagen van vroeger vrijwel volledig weggevaagd. 
Tegenwoordig resteert slechts nog een pakket keileem met keien van diverse afmetingen.  
De huidige waterstand van het IJsselmeer ligt tussen NAP – 0,20 en – 0,40 m. 
 
3.   Zuiderzee als belangrijke handelsroute [2 en 3] 
 
Het Zuiderzeegebied is van oudsher een belangrijk gebied in het handelsverkeer geweest. In 
de Romeinse tijd was de Rijn een handelsweg van de eerste orde. Vanaf de Rijn vond de 
handel een weg via de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water en andere riviertjes  
naar plaatsen langs het (toenmalige) Flevomeer. Bij de uitbreiding van de handel, in de 2e 
eeuw, op Noord-Duitsland en Scandinavië voeren de schepen vanaf de IJssel, over het 
Flevomeer en  de Vliestroom of door de Waddenzee langs de Friese kust naar Noord 
Duitsland. Vervolgens voeren ze dan stroomopwaarts langs de benedenloop van de Elbe, 
Weser e.a. het binnenland in. De Romeinen lieten de zeevaart over aan de onderworpen 
volken, die als goede zeevaarders bekend stonden.  
De schepen uit die tijd waren zeer eenvoudig van constructie en hadden vaak weinig 
diepgang wat voor de vaart in ondiepe vaargeulen van de Zuiderzee en de Waddenzee van 
groot belang was. 
Als de Hanze in de 12e eeuw tot ontwikkeling komt, komt daarmee ook de handel in 
Noordwest Europa tot bloei. Vooral de kustvaart groeit zeer snel tot ver in de Oostzee en 
langs de Noorse kust. Daarmee kwam ook de scheepvaart op de Zuiderzee en de Wadden 
tot naar Hamburg tot ontwikkeling, wat weer leidde tot de ontwikkeling van diverse 
havensteden lang de Zuiderzee. 
Handel vindt niet alleen plaats naar de Oostzee en de Noorse kust. Via de Zuiderzee worden 
ook de aan de zee grenzende landstreken Holland en Friesland met elkaar verbonden en 
wordt over het IJ, de Vecht, de Amstel en de Spaarne  het Utrechtse en Hollandse 
achterland bereikt. 
De Zuiderzee was dus een kruispunt van handelsroutes. Daarnaast was het ook een rijk 
visgebied wat voor visserij leidde tot belangrijke vestigingsplaatsen langs de Zuiderzee.  
De Zuiderzee kende in die tijd ook vele nadelen. De vele ondiepten, vooral nabij de 
riviermondingen van de IJssel en Amstel, maar ook de vele zandbanken in de Zuiderzee. 
Ook de doorgangen van de Zuiderzee naar de Noordzee waren berucht, zoals in die tijd 
weleens werd gezegd: “De doorvaart bij Texel en de vaart over de Zuiderzee zijn gevaarlijker 
dan een reis van daar naar Spanje”. 
In de loop der eeuwen vindt een toename van de verzanding van de Zuiderzee plaats, maar 
ook door toename van de diepgang van de zeeschepen wordt het moeilijker om vanuit de 
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Noordzee naar Amsterdam en de andere havens langs de Zuiderzee te komen. Dit leidde 
weer tot een afname van de handelsactiviteiten in de steden, met gevolg dat  de haven-
ingangen als gevolg van minder inkomsten uit handel niet op diepte worden gehouden en 
verzanden. 
Bij storm kent de Zuiderzee nog een ander, zeker niet te onderschatten, gevaar. Door de 
aanwezigheid van de vele ondieptes en vaak smalle vaargeulen loopt een schipper al gauw 
de kans uit de koers te lopen en op een van de vele ondieptes te stranden.  
Vermoedelijk zijn de wrakken 17 en 18 daar ook de gevolgen van geweest. Voor 
handelsschepen werd al snel gekozen voor een werkwijze van overslag. De VOC koos voor 
haar schepen voor de Reede van Texel. De visser uit de steden langs de Zuiderzee maakten 
nog lang gebruik van de zeegaten bij Texel en bij Vlieland en Terschelling om op de 
Noordzee te komen. 
Na aanleg van de Afsluitdijk, in 1932, zien we dat ook de handelsvaart langs de Friese kust 
afneemt. Het aantal vissersschepen in de steden langs het IJsselmeer zien we dan ook 
geleidelijk aan afnemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2  Belangrijke vaarroutes op de Zuiderzee tot in begin 18e eeuw 
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N

50m

10m

Pos 17

4.    Wrak 17 
 
4.1   Eerste verkennende onderzoeken 2000 - 2003 
 
Het sonarbeeld van positie 17 had veel weg van een grote bult stenen. Omdat in het gebied 
meer steenbulten waren gevonden bestond aanvankelijk het vermoeden dat het hier zou 
gaan om een bult stortsteen die tijdens de aanleg van de Afsluitdijk overboord was geraakt.  
Bij het eerste verkennend duikonderzoek, in april 2000, bleek het aanvankelijk om een bult 
stenen te gaan. Na verder onderzoek werden onder de stenen planken aangetroffen met 

daaraan spantdelen, waaruit naar 
voren kwam dat het om een 
scheepswrakje moest gaan. De 
houtdelen waren aangetast 
waardoor de juiste omvang van 
het wrak niet goed kon worden 
vastgesteld. Uit de aanwezige 
houten wrakresten is voor een 
dendrochronologisch onderzoek 
een houtmonster genomen, 
waarvan de datering vastgesteld 
is Na 1501 AD +/-8. Zeer 
waarschijnlijk kan hiermee het 
wrakje gedateerd  worden in de 
16de eeuw (bijlage 1). 
 
Op de houten restanten van het 
wrak zijn langwerpige stenen van 
diverse afmetingen aangetroffen. 

Afbeelding 3  Sonaropname uit rapport van SNAP (2000)            Hoewel aanvankelijk werd   
                                                                                               gedacht dat deze niet bij het 
wrak  hoorde bleek duidelijk dat dit geen ballast stenen waren, maar dat deze mogelijke deel 
uit maakten van de lading. De aangetroffen steensoort werd gedetermineerd als Kwarts 
Sericiet Schist waarvan de oorsprong in de regio Ardennen (België) en Taunus (Duitsland) of 
Noorwegen (Telemark) gezocht moet worden. Deze steensoort werd veel gebruikt voor slijp- 
en wetstenen. De vondst van de stenen en de datering uit het dendrochronologisch 
onderzoek maakten het interessant om nader onderzoek op het wrak uit te voeren. 
Door het slechte zicht ( 0 tot 15 à 20 cm) en de betrekkelijk weinige herkenningspunten van 
een wrak onder de grote steenbult verminderde de inspanning van het in kaart brengen van 
het wrak. In 2003 en 2004 zijn enkele duiken op het wrak gedaan. Echter door het slechte 
zicht tijdens deze duiken werden geen nieuwe resultaten geboekt.  
 
4.2    Vervolgonderzoeken 2008 - 2010 
 
Met de oprichting van de Stichting Archeos Fryslân in 2006 kreeg het wrak weer de nodige 
aandacht waarbij het in de bedoeling lag de situatie duidelijk in te meten.  In overleg met de 
RCE (voorheen RACM) werd in 2007 een Plan van Aanpak opgesteld (bijlage 2).  
Door het vaak slechte zicht ter plaatse is er tussen 2007 en 2009 niet op het wrak gedoken.   
Bij een duik op 13 juni 2010 was het zicht dat het aanleiding gaf om met het in kaart brengen 
van het wrak te beginnen. 
Op 25 juni 2010 maakte Martijn Manders (RCE),  in het kader van kennisuitwisseling een 
oriënterende duik op het wrak . Het zicht was die dag uitzonderlijk goed, namelijk 60 cm. Dit 
gaf de mogelijkheid een goed overzicht van de restanten van het wrak te krijgen. Naast de 
ouderdom verkregen uit het dendrochronologisch onderzoek, rond 1500, bleek uit enkele 
nog aanwezige constructiedelen dat het om de restanten van een, voor die tijd, zeer zwaar 
gebouwd schip gaat. Een nauwkeurig onderzoek van de vindplaats werd dan ook van groot 
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belang geacht. Duikers van Archeos kregen het verzoek niet meer op het wrak te duiken. De 
dagverslagen van de door amateurs uitgevoerde duiken in de periode 2003 tot en met 2010 
zijn in bijlage 3 opgenomen.  
 
4.3    Uitgevoerd onderzoek in het kader van het Maritiem Programma 2012 [4] 
 
Uit de tot 2009 gemelde gegevens van de amateurs en de gegevens verkregen tijdens de 
duik op 25 juni 2010 bleek duidelijk dat het hier om een oud scheepswrak ging met een 
potentieel hoge archeologische waarde en was aanleiding voor de RCE om de vindplaats 
voor een waarde stelling in het Maritiem Programma 2012 op te nemen. 
De waarde stelling is tussen 11 en 20 april 2012 uitgevoerd door medewerkers van de RCE, 
waarbij dit team uitgebreid werd met professionele duikers en studenten uit Nederland en 
België.  In de landelijke- en regionale pers is aan dit onderzoek de nodige aandacht besteed.  
De resultaten van dit uitgevoerde onderzoek zijn gepubliceerd in “Scheepswrak Stavoren 
17”, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 van de RCE. 
 

Afbeelding 4 en 5  Constructies van enkele wrakdelen (tekening: Martijn Manders) 
 
 
 
4.4    Onderzoek naar de herkomst van de stenen in het wrak 
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Uit de eerste determinatie van de stenen in het wrak bleek dat het Kwarts Sericiet Schist 
zowel in de Ardennen (België), Taunus (Duitsland) als uit Telemark (Noorwegen) afkomstig 
kon zijn. Hieruit kwam de vraag naar voren of we hier te maken hebben met een schip dat 
via de Noordzee op de Zuiderzee gekomen was of dat het gaat om een schip dat via de 
IJssel op de Zuiderzee gekomen was. In het eerste geval zou het gaan om het wrak van een 
Noors schip.. 
Uit verder onderzoek naar herkomst en gebruik van deze steensoort bleek dat gelijksoortige 
stenen ook gevonden zijn in een vissersschip vergaan, op de Zuiderzee nabij het voormalige 
eiland Weringen nabij het huidige Wieringerwerf, aan het begin van de 17de eeuw. Ook zijn, 
begin 1980, gelijksoortige stenen aangetroffen, in een wrak (Vogelzand 3) bij Texel. 
Tijdens een GEA-beurs in Leeuwarden op 7 november 2010 is een steen uit wrak 17 voor 
petrografisch onderzoek bij een van de aanwezige deskundigen aangeboden. Na globaal  
onderzoek werd vastgesteld dat de stenen in het wrak een duidelijke overeenkomst vertonen 
met de samenstelling van de stenen die gevonden zijn in het wrak bij Texel en dat het hier, 
zoals reeds bij een eerdere determinatie was vastgesteld, gaat om een schisteus 
kwartsietisch gesteente, met een fijnkorrelige structuur, waarvan de korrelgrootte in de fijne 
zandfractie is gelegen. Het is een metamorf gesteente waarin het zandige karakter nog 
duidelijk herkenbaar is. 
 
Van deze in West-Europa aangetroffen archeologische slijpsteensoorten noemt Moore 
(1983) onder de titel “schist stones” een kwartsmuscovietschist, die qua textuur, 
mineralogische samenstelling en korrelgrootte sterk met elkaar overeenkomen.  
Naast de overeenkomst in textuur, korrelgrootte en mineralogisch samenstelling zijn er ook 
archeologische gegevens die stroken met een herkomst uit Eidsborg.  
Dit  Eidsborg schist werd per schip vervoerd, men denke aan het Klåstad schip. In de 
literatuur wordt Eidsborg schist ook wel eens “Norwegian Ragstone” genoemd.  

Afbeelding 6   Vindplaats van schist bij Eidsborg in 
                        Noorwegen (foto: Wikipedia) 
 
 
 
Afbeelding 7   In wrak aangetroffen steen en een oude 
                        wetsteen. 
 
 
5.    Wrak 18 
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5.1    Eerste verkennende onderzoeken 
 
Het in april 2000 door SNAP (Stichting Natte Archeologische Projecten) uitgevoerde side-
scan onderzoek gaf op positie18 duidelijk het beeld van een wrakje te zien met afmetingen 
van  ca. 20 meter lang, 6 meter breed en ca. 0,70 cm boven de bodem uitstekend1. Het 
wrakje was echter al in 1999 gevonden en gemeld bij de toenmalige ROB, nu Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).   

Op 2 juli 2000 is een eerste 
verkennend onderzoek op het 
wrak uitgevoerd.  Hierbij zijn 
een aantal losliggende 
objecten van het wrak en uit 
de directe omgeving van het 
wrak geborgen.  
Uit het wrak kwamen enkele 
stukken tegels, flesbodems 
en bruin en rood aardewerk.  
Buiten het wrak werd katrol 
met drie pokhouten schijven 
aangetroffen. Conservering 
van dit 3-schijfs blok  was in 
verband met de zeer                                                                                                      
slechte toestand van het 
ijzerbeslag niet meer 
mogelijk. De pokhouten 

Afbeelding 8  Sonaropname wrak 18 uit rapport SNAP (2000)            schijven zijn wel   
                                                                                                     geconserveerd (beschrijving 
van de vondsten zie 5.5).  
 
Op 30 september 2000 is een houtmonster uit het wrak gehaald voor een dendrochronologie 
datering. Dit monster bevatte onvoldoende jaarringen. In 2001 en 2002 is niet op het wrak 
gedoken in verband met het lopende onderzoek naar restanten van het klooster van St. 
Odulpus.  
Op 24 augustus 2003 is een tweede houtmonster van een eiken plank, waarschijnlijk van de 
wegering of de huid, voor dendrochronologisch onderzoek uit het wrak genomen. Dit 
monster bleek voldoende jaarringen te bevatten voor een goede datering. Hieruit volgde een 
datering van na 1672 +/- 6 (bijlage 4). Het wrak kan daarmee gedateerd worden aan het 
einde van de 17de, maar mogelijk begin 18de eeuw zijn. 
 
In de periode 2004 tot en met 2007 zijn meerdere losliggende artefacten geborgen w.o. 
diverse stukken keramiek, wandtegels, aardewerk pijp, pijpenkop en pijpensteel in concretie , 
en de onderkanten van twee glazen flessen. Direct naast het wrak zijn twee halve koperen 
bollen gevonden (diameter ca. 0,30 m) die door middel van een tussenstuk aan elkaar 
verbonden zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om een halfproduct, een gieteling, die elders tot 
andere producten verwerkt moest worden. Aan de zuidzijde, buiten het wrak  werd een rol 
lood aangetroffen, lengte circa 1,50 meter, diameter Ø 16 cm. 
In 2007 werd een losliggende tinnen lepel geborgen. In de bak van de lepel staat en stempel 
met het jaartal 1571. Beschrijving van de lepel is opgenomen in hoofdstuk 5.6. 
 
 
 

                                                 
1 SNAP 2000 
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De duikomstandigheden waren niet optimaal te noemen. Bij vele duiken was het zicht vaak 
minder dan 10 cm. In droge perioden en ook weinig wind was een zicht van 30 tot 60 cm een 
unicum. Na een periode met regelmatig regen en noordwesten wind was er vaak helmaal 
geen zicht op het wrak. Na een regenperiode waren ook de op het wrak aangebrachte 
labels, voor het in kaart brengen van het wrak, niet meer leesbaar. Aanvankelijk werd 
gedacht dat dit verband zou houden met de afvoer van water vanaf de zuidzijde van het 
IJsselmeer,  de IJssel en het Zwarte Water. Bij nadere observatie bleek echter dat het 
slechte zicht veroorzaakt werd door de lozing van boezemwater van het L.J. Hoogland 
gemaal, waarbij grote hoeveelheden zweefvuil op het IJsselmeer terecht komen.   
Bij noordwesten wind verplaatst dit zich naar de positie van het Wrak 18. 

Afbeelding 9   Veel zweefvuil wat zicht onder water ernstig beperkt (foto: Jule de Kroon) 
   
5.2    Plan van Aanpak 
 
In de periode 2000 – 2007 zijn tien duikverkenningen op het wrak uitgevoerd (bijlage 5). 
Geleidelijk werd hiermee zeer globaal beeld verkregen  van het wrak, maar het gaf geen 
duidelijk overzicht van de situatie en omvang van de wrak. De in deze periode uitgevoerde 
duiken werden dan ook niet volgens een Plan van Aanpak uitgevoerd.  
Naast het vaak (zeer) slechte zicht leidde niet tot een goede aanpak voor het in kaart 
brengen van het wrakje. Om het onderzoek en het in kaart brengen van het wrak meer 
gestructureerd uit te voeren werd november 2007, in overleg met de RCE, een Plan van 
Aanpak opgesteld, wat als leidraad moest dienen voor een goede aanpak (bijlage 6). 
Belangrijkste doel van het onderzoek was te komen tot een nauwkeuriger datering, het in 
kaart brengen van de wraklocatie  en mogelijk de naam van het scheepje te achterhalen. 
Naast de uitgangspunten om het onderzoek gestructureerd uit te voeren zijn, in overleg met 
de RCE, een tweetal vragen in het Plan van Aanpak opgenomen, te weten: 

1. Vaststelling van het type schip, mogelijk de naam van de eigenaar/schipper; 
2. Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van de 

stranding van het schip. 
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5.3     Vervolgonderzoeken  2008 -- 2012  
 
5.3.1  Duikonderzoek 2008 -- 2010 
 
In de jaren 2008 -- 2010 zijn negen duiken op het wrak gemaakt (bijlage 7). De resultaten 
van deze duiken zijn zeer wisselend. Een van de oorzaken hiervoor is, zoals hiervoor al is 
aangegeven, vaak het slechte zicht als gevolg van veel zweefvuil. Een tweede oorzaak is de 
ligging van het wrak. Bij westen wind, het meest voorkomend in Nederland, kan er niet 
gedoken worden als gevolg van het onrustige water (“knobbelig water”). 
Het plannen van de duiken is daarbij sterk afhankelijk van de windrichting en kan slechts 
enkele dagen voor het weekend bekend gemaakt worden. Dit brengt met zich mee dat er 
veel wisseling in de deelnemers ontstaat. Bij een beperkt zicht moet men zich dan eerst 
tastend langs het wrak een voorstelling van het wrak maken. Na enige tijd kan dan gezocht 
worden naar de labels, voor zover die nog aanwezig zijn.  
Bij de duiken zijn wel aanvullende gegevens van onderdelen van het wrak verzameld en zijn 
ook weer een aantal losliggende voorwerpen geborgen, waaronder een tweede tinnen lepel.   
 
5.3.2  Duikonderzoek  5 en 6 mei 2012 
 
 Begin mei 2012 werd, bij het doornemen van de planning voor activiteiten in 2012, besloten 
de opmeting van het wrak op korte termijn uit te voeren. Hiervoor werd het weekend van 5 
en 6 mei gepland. Voor de uitvoering werd een planning opgesteld, waarbij op de eerste dag 
de labels zijn gecontroleerd en waar ze verdwenen waren opnieuw geplaatst. Het zicht onder 
water was ook nu weer slechts 10 à 15 centimeter. Om voor de opmeting, gepland voor de 
tweede dag, vooraf een indruk te hebben van de ligging van de meetpunten ten opzichte van 
elkaar van de zijn aan de labels kleine drijvertjes, met daarop het labelnummer, bevestigd. 
Bij een redelijk vlak wateroppervlak, zoals destijds bij het onderzoek van de Jetting in de 
Waddenzee, gaf dit aan de oppervlakte een goed overzicht van de ligging van het wrak. Aan 
een zijde van het wrak was het hier ook duidelijk. Na ook het plaatsen van de drijvers aan de 
andere zijde van het wrak zette de wind aan en draaiden de drijvertjes door elkaar waarmee 
ook het overzicht van de meetpunten verdween. 

Afbeeldingen 10 en 11  Gebruik van drijvers om vorm van het wrak  zichtbaar te maken 
 
Voor het uitvoeren van de meting en noteren van de afstanden is gebruik gemaakt van VGM 
(volgelaatmaker)  met communicatie. De duiker met meetband gaf de maten in de VGM 
door, waarbij ze aan boord werden genoteerd. Bij deze werkwijze hoeft de duiker alleen de 
meetband af te lezen en de maten niet zelf te noteren. In water met een beperkt zicht werkt 
deze methode goed en is tijd besparend. 
De genoteerde maten zijn verwerkt in het Web-it programma. Met de tijdens de duiken 
verzamelde maten is het wrak getekend (Afbeelding 17).  
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Afbeelding 12 en 13  Gebruik VGM met communicatie bij opmeting punten  
 
  
Opgenomen maten  
 

punt   punt gemeten lijn in 
Web-it *) punt   punt gemeten lijn in 

Web-it *) 
15 - 25 
15 – 2 
15 – 5 
15 – 8 
15 – 7 
15 - 9 

7,92 
15,60 
15,90 
20,84 
10,79 

2,69 

 
rood 

 

25 – 5 
25 – 2 
25 – 8 
25 – 7 
25 - 9 

8,05 
9,51 

12,91 
3,78 
5,81 

 
 
 
 

8 -9 
8 -7 

8 – 25 
8 – 2 
8 – 5 

18,27 
10,59 
15,79 

3,28 
4,42 

 
 
 

rood 
 

7 – 9 
7 -15 
7 – 2 
7 – 5 
7 - 25 

8,07 
10,80 

7,48 
5,92 
3,44 

 
 
 
 
 

9 – 10 
10 - B 

4,60 
6,00 

    

 
*) -  rood = fout in de meting; meetfout groter dan toegestane marge. 
 
 
5.4    Sonaronderzoek 
 
5.4.1  Aanleiding tot het sonaronderzoek  
 
Van wrak 17 was geen duidelijk beeld aanwezig. Uit de sonaropname verkregen uit het 
onderzoek naar restanten van het klooster (uitgevoerd in 2000) leek het hier te gaan om een 
bult stenen (afbeelding 3 bladzijde 10). Bij het eerste duikonderzoek werd inderdaad een bult 
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stenen aangetroffen. Bij het aftasten van deze bult (zicht onder water 5 tot 10 cm) werd ook 
hout aangetroffen. Verder onderzoek gaf aan dat het hier ging om restanten van een wrakje 
uit de 16e eeuw met als lading grondstof voor slijp- en wetstenen. Door het zeer slechte zicht 
was van de restanten van het wrak  geen goed beeld te vormen. Met een aanvullend 
sonaronderzoek zou de de juiste omvang  bepaald kunnen worden en zou het wrak in kaart 
gebracht kunnen worden.  
Van wrak 18 was uit het onderzoek een beter beeld bekend. Duidelijk was de vorm van een 
wrak aanwezig. Het vaak slechte zicht op het wrak en de verstoring van de labels, door 
afzetting van zweefvuil, maakten het niet mogelijk een goed beeld van de omvang van het 
wrak te krijgen. 
Uitvoering van een sonaronderzoek van beide wrakken om daarmee een beter overzicht te 
krijgen van de wrakjes was in het betreffende deelproject voor “Onderzoek wrakposities 17 
en 18” niet opgenomen. Wenselijkheid om hier over te beschikken kwam voort uit de 
gedachte, dat bij bestudering van de sonarbeelden, de oriëntering bij slecht zicht (< 10 cm), 
door herkenning van bepaalde punten het onderzoek kan ondersteunen..  
In april 2010 werd een verzoek, om een sonaronderzoek binnen de geraamde begroting voor 
het project uit te voeren, aan DLG voorgelegd. Voor deze aanvullende sonaronderzoeken 
zijn in de planning twee keer een dagdeel (= 4 uur) opgenomen Goedkeuring hiervoor werd 
op 12 mei 2010 ontvangen, waarna aan de voorbereiding werd begonnen. 
 
5.4.2   Gebruikte apparatuur 
 
Voor de uitvoering Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een sonar 
merk, Humminbird, type 1198c, geplaatst op de werkboot, “Archeos”. De transducer is 
geplaatst voor de boeg van de boot. Door deze voorop te monteren kan deze ondiep 
geplaatst worden, waarbij eventuele golfslag geen invloed heeft op het sonarbeeld.  
De GPS-antenne is op het dek, direct boven de transducer, bevestigd zodat de plaats van 
een waargenomen sonarbeeld met de GPS-positie overeenkomt. Voor later uit te voeren 
duikonderzoek vergemakkelijkt dit het terugvinden van de betreffende positie.  
Het scherm van de sonar is opgesteld in de stuurhut. De afstand tussen de transducer en het 
scherm bedraagt ca. 3,00 meter. 

Voor navigatie is gebruik gemaakt van het 
programma WinGPS 5 Pro, kaarten 1800 serie, 
uitgave 2012. De gevaren raai blijft in de kaart 
zichtbaar, wat het evenwijdig varen van  raaien 
vergemakkelijkt. 

Afbeelding 14 en 15    Bevestiging transducer aan de boeg en plaats scherm stuurhut Archeos 
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5.4.3  Uitvoering sonaronderzoeken 
 
Op 26 juni 2010 was het de bedoeling sonaronderzoeken op wrak 17 en wrak 18 uit te 
voeren. Begonnen werd met wrak 17. In de loop van de ochtend nam de wind toe en 
hiermee ook de golven waardoor verdere opnames werden gestaakt.  
In september werd via Rijkswaterstaat van wrak 18 een multibeam opname verkregen. Deze 
opname gaf een beeld van omvang van het wrak wat vooraf aan duikers een betere 
oriëntatie op het wrak gaf. 

Afbeelding 16    Multibeaemopname gebruikt voor oriëntering op het wrak bij het duiken. 
                           (opname RWS 2006) 
 
In mei 2011 is opnieuw een poging gedaan sonaropnames van wrak 18 te maken. Hierbij 
was de transducer bevestigd aan de voorzijde van de Wilhelmina. Hoewel de 
weersomstandigheden nu ook niet optimaal waren en de Wilhelmina minder last heeft van 
wind dan de Archeos gaf het resultaat van sonaropnames geen aanvulling op de reeds 
beschikbare gegevens uit de duikonderzoeken en de sonaropname van Rijkswaterstaat. 
Dit gaf aanleiding voor verdere onderzoeken de sonaropname van Rijkswaterstaat aan te 
houden en direct als de weersomstandigheden het toelaten een definitieve opmeting uit te 
voeren. 
Deze vond plaats op 5 en 6 mei 2012 (zie 5.3.2). 
 
 
5.5   Beschrijving van het wrak 
 
De beperkt genoteerde waarnemingen geven de volgende beschrijving van het wrak. Het 
wrak ligt op een diepte van ca. 4,00 meter. Strekking van het wrak is 266º - 86º. 
De lengte van het wrak bedraagt totaal 20,20 meter, waarvan 18,75 meter zichtbaar en ca. 
1,40 meter verstoord. De breedte in het midden van het wrak is 5,25 meter. Voor zover 
nagegaan kon worden is alleen het vlak nog aanwezig.  
Afmetingen spanten is 20 x 25 cm, ruimte tussen de spanten bedraagt ca. 20 cm. 
Huidplanken zijn 5 cm dik. De scheepshuid is gladboordig. 
Het wrak ligt scheef op de bodem, waarbij de stuurboordzijde ca. 70 cm boven de bodem 
steekt. De bakboordzijde verdwijnt in de bodem waarop veel stenen (en concretie) liggen. 
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5.6    Vondsten 
 
Tijdens het duiken werden in het wrak en in de concretie ten zuiden van het wrak scherven 
aardewerk, in concretie vastzittend aardwerk artefacten of delen daarvan aangetroffen. In het 
wrak zijn enkele losliggende tinnenlepels gevonden. Direct buiten het wrak werd een 
koperen halffabricaat en een 3-schijfs blok (katrol) gevonden. 
In verband met het slechte zicht was onder water niet te beoordelen wat de vondst kon zijn 
en vaak was het ook niet mogelijk aan te geven op welke  positie in of nabij het wrak de 
vondst werd aangetroffen. De vondsten Wk18-003 en Wk18-04 lagen direct buiten het wrak. 
Na het overzicht van de geborgen vondsten (vondstenlijst) wordt een beschrijving gegeven 
vondsten. In bijlage 8 zijn een aantal hier niet genoemde vondsten opgenomen.  
 
5.6.1  Vondstenlijst  
 
Wk18-01 tegel 8 x 8 cm en losse stukjes tegel 
Wk18-02 twee bodemfragmenten flessen 
Wk18-03 3-schijfs blok met  pokhouten schijven, ijzerwerk vergaan 
Wk18-04 aangetroffen een rol lood; lang ca. 1.50m, diameter Ø 16 cm. Bij een latere 

duik blijkt deze rol te zijn verdwenen.  
Wk18-05 concretie met ingesloten ijzeren pen 
Wk18-06 scherven wit bakkend aardewerk 1650-1700 
Wk18-07 scherf wit bakkend aardewerk 1830-1870 
Wk18-08 bronwaterkruik 
Wk18-09 koperen halve bollen 
Wk18-10 twee tinnen lepels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 18 en 19  Vondsten Wk18-001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 20  Vondst Wk18-002 

215
—



21 
 

Afbeelding 21    Vondst Wk18-03   3-schijfs blok in gevonden toestand en schets van de  
                           oorspronkelijke uitvoering  
 

 
Afbeelding 22    Vondst Wk18-04 
 
Loodmerk van de rol die in 2006 
naast het wrak werd aangetroffen. 
Tijdens een duikonderzoek in 2007 
bleek de rol  te zijn verdwenen. 
 
Merk letters VH                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afbeelding 23  Vondst Wk18-05 
 
Concretie met ijzeren pen. Pen 
eerst aangetroffen nadat hiervan 
een röntgenfoto was gemaakt. 
 
 
 
 

 

216
—



22 
 

 
Afbeelding 23a   Vondst Wk18-05 
 
Röntgenfoto concretie met ijzeren 
pen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 24   Vondst Wk18-06  Witbakkend aardewerk, uitwendig geglazuurd. Datering 1650-1700. 
                          Kan vergeleken worden met model op rechter afbeelding. 

 
Afbeelding 25 en 25a   Vondst Wk18-07  Witbakkend aardewerk. Datering 1830-1870. Industrieel  
                                      vervaardigd. Motief Boerenbont. (kan zowel Engels als Nederlands zijn).  
                                      NB. Gelet op de datering van het wrak kan dit aardewerk niet tot de inventaris 
                                             van het wrak behoren en zal waarschijnlijk ingespoeld zijn, 
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Afbeelding 26 en 26a  Vondst Wk18-08 
 
Bronwaterkruik , Steengoed2 
Uitwendig leemengobe, zoutglazuur 
Rond merk: SELTERS met in centrum leeuw, 
                     HERZOGTHUM NASSAU 
Datering: 1840-1865 
[5] 
 
 
 

 

Afbeelding 27   Bovenaanzicht  Vondst Wk18-09  Halffabricaat koper.  
  
                        Afmetingen van de bollen Ø 21-24 cm; hoogte 7 cm. Hoogte tussenstuk 10 cm. 
                          Totale lengte 48 cm; gewicht 25 kg. 
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Afbeelding 27a    Zijaanzicht Vondst18-09  Halffabricaat koper. 

Afbeelding 28a en b    Tinnen lepel met stempel in de bak van de lepel (tekening: Erna Boender) 
 

Deze lepel is zeer gaaf. De bak is rond en de zeskantige, platte, 
steel loopt met een naald door op de achterzijde van de bak.  
De lepel is gemerkt met in 1689 ingevoerde Amsterdamse klein 
keur, bestaande uit een gekroond stadswapen met aan 
weerszijden de letters  K K. Boven het wapen staan de letters I 
O, de initialen van de tinnegieter. Onder de kroon staat het 
jaartal 1751. [8] 
 
De letters I O duiden vermoedelijk op Jan Obre of zijn weduwe. 
Jan Obre  was lepelmaker in Amsterdam. Zijn vrouw heeft het 
bedrijf na zijn overlijden voortgezet. Zij wordt genoemd in 1751 
als lepelmaker, hetzelfde jaar als van de lepel. Het is niet 
bekend of Jan Obre al eerder of in 1751 is overleden. 2*  

Afbeelding 29   Stempel in de    
         lepel van Afbeelding 28    2* Met dank aan Sjoerd Hoogenkamp die voor ons het stempel van   
                                                         lepels heeft ontcijferd.  
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Afbeelding 30a en b   Tinnen lepel voorzijde en achterzijde 
 
Deze lepel is minder gaaf. De bak is 
duidelijk vervormd. De steel heeft een 
regelmatige rechthoekige doorsnede en 
gaat over in de ronding van de bak (een 
naald is hierbij niet aanwezig). 
Het merk is niet meer duidelijk aanwezig. 
Op diverse punten is het vergelijkbaar met 
het merk in de lepel van Afbeelding 28. Dit 
houdt in dat de lepel ook gemaakt is door 
dezelfde lepelmaker.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 31  Stempel in de lepel van Afbeelding 30 
 
5.7     Beantwoording vragen Plan van Aanpak 
 
In het Plan van Aanpak zijn voor het onderzoek twee vragen opgenomen, te weten: 

1. Vaststelling van het type schip, mogelijk met naam van de schipper/eigenaar en 
2. Vaststelling van de lading en plaats van herkomst en bestemming ten tijde van de 

stranding van het schip. 
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Ad. 1. In de nacht van 7 op 8 oktober 1756 raast er een zware storm door Noord-Nederland. 
Door deze zware storm vergaan verscheidene schepen op de Friese Kust, waarbij zeker 16 
personen verdrinken. In de jaarboeken van Tresoar van 1750 tot 1766, deel 3 no.1508 wordt 
melding gemaakt van het vergaan van drie schepen voor de kust van Stavoren in die nacht 
van 7 op 8 oktober 1756 . Genoemd worden: 
 -     schip van Adde Roos; 
 -     schip van Christiaan Peterz. en het 
 -     schip van Jaap Schram. 
NB. Het schip van Jan Schram kan het niet zijn, omdat deze naam in een later jaar ook weer  
       voorkomt in de lijst van vergane schepen onder Tessel. Verdere aanwijzingen om welk  
       schip het precies gaat zijn niet gevonden. [6] 
 
Over het type schip kan niets gezegd worden omdat alleen het vlak nog aanwezig is. De 
afmetingen en het 3-schijfs blok (als dit onderdeel van de scheepsuitrusting was) wijzen op 
een schip van  voor die tijd redelijk omvang. 
 
Ad. 2. De lading en de plaats van herkomst en bestemming zijn moeilijk vast te stellen. De 
rol lood en de koperen bollen kunnen we zeker tot de lading rekenen. Dat van beide slechts 
1 stuks is aangetroffen kan er op wijzen dat het schip voor vervoer van stukgoederen was 
ingezet. De tinnen lepels kunnen zowel tot de lading als tot de inventaris hebben behoort, 
hoewel een luxe lepel met wapen van Amsterdam aan boord niet gebruikelijk was. Naast de 
geborgen flesbodems zit in de op het wrak aanwezige concretie ook nog veel stukken glas. 
Mogelijk dat bij de lading ook een partij flessen behoorde. Aan de westzijde van het 
IJsselmeer bevonden zich in de 17e eeuw enkele belangrijke centra van glasproductie 
(Amsterdam, Haarlem en Edam). [7] 
De lepel met het wapen van Amsterdam wijst op een contact met Amsterdam. Mogelijk dat 
het uit Amsterdam vertrokken is met bestemming richting Noord-Duitsland, Friesland of 
Overijssel. 
  
 
6.      Conclusie 
 
We hebben hier te maken met twee wrakken die een beeld geven van de belangrijke functie, 
in het handelsverkeer, die de Zuiderzee, in de 16de en 17de eeuw had. De bouw van beide 
wrakken is duidelijk verschillend.  
In de conclusie van het waardestellend onderzoek van Wrak 17 wordt aangegeven dat “de 
inhoudelijke waarde van het wrak hoog is, daar het een exponent is van een belangrijke 
periode in de Nederlandse scheepsbouw en er tot op heden maar weinig schepen uit deze 
periode zijn aangetroffen. Het wrak vertegenwoordigt een bepaalde mate van archeologisch 
belang en moet daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt”.  
 
Er zijn geen bijzondere scheepsbouwkundige kenmerken bij Wrak 18 aangetroffen. Mogelijk 
hebben we hier te maken met een voor die tijd gangbaar scheepstype.  
Gezien de vondsten mogen we aannemen dat het hier gaat om een schip dat gebruikt werd 
voor handelsverkeer tussen het westen van Nederland (huidige Noord- en Zuid-Holland) en 
de westkust van Friesland en Overijssel, mogelijk nog richting Noord-Duitsland. In de  17de  
gaf de plaats van stranding bij harde wind voor veel schippers problemen. 
 
De vondst van beide wrakken geeft wel aan dat de Zuiderzee een belangrijke schakel is 
geweest in het handelsverkeer en dat de aanwezige wrakken een goed beeld kunnen geven 
in de omvang hiervan. Eventueel aanwezige lading kan een beeld geven van de handel 
tussen de verschillende gebieden. 
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Begrippenlijst en gebruikte afkortingen 
 
Dendrochronologie Onderzoek voor het dateren van houten voorwerpen of archeologische  
    vondsten aan de hand van groeiringen van het het hout 
GEA   Stichting Geologische Evenementen 
Geomorfologie het ontstaan en de ontwikkeling en de processen die in het verleden een 
                                    rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het landschap 
RACM  Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, oude  
   benaming voor de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl)  
Saalien of Rissijstijd Voorlaatste ijstijd van 200.000 tot 130.000 jaar geleden 
SNAP   Stichting Natte Archeologische Projecten 
VGM   Volgelaatsmasker 
Weichselien  Geologisch tijdperk van 116.000 tot 11.500 jaar geleden 
 
 
Eerdere rapportages over Wrak 17 en Wrak 18 
 
-  “Side scan sonaronderzoek St.Odulfusklooster”. Stichting Natte Archeologische Projecten 
    April 2000; 
-  “Verslag verkenning Stavoren II”; Archeo-team Miramar Friesland (december 2002); 
-  “Zestiende eeuws wrakje bij Stavoren” in Bundel Maritieme Vindplaa tsen 1”; Jef van den  
     Akker, Martijn Manders, Wendy van der Wens en Albert Zandstra (2007);  
-  “Op de tast geschiedenis schrijven” Koen Pennewaard, Leeuwarder Courant 20 april 2012;  
-  “Duik naar het verleden”; Johan Opdebeeck, Martijn Manders en Thijs Coenen;  
    Archeo brief, jaargang 16 nr.4, december 2012. 
-   Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD;    
    J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen. NAS 221. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
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Bijlage 1.    Resultaten dendrochronologisch onderzoek van houtmonster uit  
          Wrak 17 
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Bijlage 2.    Plan van aanpak voor nader onderzoek van Positie 17 bij Stavoren 
 
Archisnummer: 48091 
 
Aanleiding.  
De side-scan opname van Positie 17 geeft de contouren van een wrak te zien. Bij eerste verkenningen 
in 2001 zou het hier gaan om een bult stenen, sterk begroeid met driehoekmossels. Nadere 
verkenningen gaven aan dat het hier gaat om een houten wrakje. Op de wraklocatie zijn in de loop der 
jaren langwerpige stenen van diverse afmetingen aangetroffen. Duidelijk was dat dit geen 
ballaststenen waren, maar deel uitmaakten van de lading. 
 
Doel.  
Onderzoek naar een nauwkeuriger datering (en mogelijk de naam) van het wrak en het in kaart 
brengen van de huidige wraklocatie. 
 
Gegevens van de wraklocatie. 
Positie: 52 53,2688 N – 05 19,8685 E (WGS84) (X=151226,410 –Y=544521,585)  
Ligging:  Oost - West ( juiste ligging voorkant/achterkant nog niet bekend).  
Afmetingen: wrak ca.15 x 7 mtr.; wraklocatie ca. 20 x 12 meter.  
Diepte:  ca. 5,50 mtr.  
Zicht:  ca. 5 tot 10 cm (’s zomers) en 15 tot 20 cm (’s winters).  
 
Aanpak. 
1.    I.v.m. het beperkte zicht worden een aantal vaste punten (stalen buizen) in de nabijheid van het  
       wrak geplaatst. Alle metingen worden aan deze  punten vastgelegd. Deze meetpunten vormen het  
       net van hoofdmeetpunten en worden voor bepaling van de  afmetingen van het wrak ingemeten en  
       in Web-it (of Site Surveyor) verwerkt. 
2.    Voor detailmetingen zal gebruik gemaakt worden van een meetraam van 1,00 x 1,00 mtr.  
       De hoekpunten van het meetraam worden aan de hoofdmeetpunten vastgemeten.  
3 .   Voor een tweede dendro-onderzoek  zal een stuk hout uit het wrak genomen worden. Waar in het  
       wrak het monster genomen zal worden wordt ter plekke bekeken.  
4.    Aansluitend zal historisch onderzoek (bij Tresor e.a.) naar informatie over strandingen op  het  
       IJsselmeer bij Stavoren in de periode rond 1510 worden gedaan. 
5.    Er worden zo min mogelijk vondsten geborgen. Slechts objecten die kunnen helpen ter     
       identificatie of datering van het wrak mogen geborgen worden. 
6.    Alle vondsten worden gedocumenteerd d.m.v.vondstenlijsten en foto’s / tekeningen. Deze  
       lijsten worden in het bezit gesteld van de RACM. 

      7.    Alle geborgen vondsten zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. Ze kunnen in bruikleen aan  
             de Stichting Archeos Fryslân worden gegeven en eventueel in een later  traject aan een publiek  
             domein ter beschikking worden gesteld voor het tentoonstellen van de objecten. 

8.    Na afronding van iedere activiteit genoemd onder 1 en 2 zal informatie van de  resultaten aan de  
       RACM plaatsvinden. In 2008 zal de RACM in het kader van de opleiding Maritieme Archeologie  
       RACM/LWAOW een inspectie op het wrak uitvoeren. 
       Hiervoor zullen tijdig afspraken met de Stichting Archeos Fryslân gemaakt worden. 
 
Onderzoek naar: 
1.    Vaststelling van het type schip, mogelijke naam en eigenaar (schipper). 
       Naast het verkennend onderzoek van het wrak zal door middel van archiefonderzoek  
       naar de naam en eigenaar van het schip gezocht worden. 
2.    Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van het 
       vergaan van het schip.  
 
SAF/AFZ 
15-12- 2007 
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Bijlage 3.    Korte dagverslagen van verkenningen op wrak 17.  
 
Datum:  07 juni 2003   

Vertrek: 10:00 uur  Terug: 16:00 uur 
Schipper:  Winfried Walta (PW206) 
Deelnemers:  Jos Heemstra en Jan Venema 
Verslag: WinfriedWalta 
 
Notitie van waarnemingen 
-  onder stenen hout aangetroffen; duidelijk vormen van een wrakje zichtbaar. 
-  waarschijnlijk geladen met puin /ballast; stenen bedekt met mossels 
-  afmetingen ca. 15 x 7 meter.  
-  losse houtdelen gevonden, waarvan plank geborgen; 
-  spanten 15 x 20 cm; huidplanken ca. 10 cm dik. 
-  strekking: Oost- West; bodem rondom zanderig   
 
Duikjournaal 

Duikleider: Jan / Winfried   
 Tijd Duiktijd Diepte Zicht Duikers: water in: water uit: 
Jos Heemstra 12:40 13:40 60 min. ca.5,00 m ca. 60 cm 

 
WW/Blessum 
07-06-2003 
 
Datum:  19 juli 2003  

Vertrek: 10:00 uur  Terug: 15:30 uur 
Schipper:  Jos Heemstra (PW206) 
Deelnemers:  Albert Zandstra 
Verslag: Albert Zandstra 
 
Kort verslag 
Zeer slecht zicht; minder dan 10 cm. Spanten steken boven het zand uit. Scheepswand afgetast is ca.10 
cm dik (middelvinger lengte). Langs hoge zijde ondiepe stroomgeul. Wrak steekt in de bodem. Geen 
losse houten delen aangetroffen. 
Stenen hebben diverse afmetingen; in lengte en in dikte. Op veel stukken mossel aangroei.  
Eén kleine stuk steen geborgen. 
In verband met zeer slechte zicht onderzoek gestaakt. 
 
Duikjournaal 

Duikleider: Jos Heemstra   
 Tijd Duiktijd Diepte Zicht Duikers: water in: water uit: 
Albert Zandstra 12:30 13:15 60 min. ca.5,00 m < 10 cm 

 
AFZ/Steenwijk 
20-07-2003 
 
Datum:  01 augustus 2004    

Vertrek: 11:00 uur  Terug: 16:00 uur 
Schipper:  Winfried Walta (PW206) 
Deelnemers:  Erwin Brouwer en Jos Heemstra  
Verslag: Winfried Walta 
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Notitie van waarnemingen 
- deel van de stenen staat rechtop gestapeld; deel gekanteld/verschoven;  
- stenen alleen in middelste deel; 
- afmeting 15 x 7 meter; 
- strekking: NNW – ZZO; 
- zie schets. 
 
Duikjournaal 

Duikleider: Jos   
 Tijd Duiktijd Diepte Zicht Duikers: water in: water uit: 
Winfried Walta 15:15 16:20 75 min. ca. 5,00 m ca. 40 cm Erwin Brouwer 15:27 16:30 63 min 

 
Schets globale situatie 

 
 
WW/Blessum 
01-08-2004 
 
Datum:  13 juni 2010     

Vertrek: 11:00 uur  Terug: 15:45 uur 
Schipper:  Winfried Walta (eigen werkschip Archeos) 
Deelnemers:  Beeno Horlings en Jules de Jagher  
Verslag: Winfried Walta 
 
Onderzoek 
De lading bestaat uit halffabricaten, zgn. wetsteen. Deze staan recht op gestapeld. Van het wrak is 
weinig over, het lijkt voor en achter afgebroken. 
De lading steekt ca. 1 m. boven de bodem uit. De omgeving is afgezocht naar wrakdelen, maar niets 
gevonden. Behalve aan de ZO-kant van het wrak waar zich houten delen bevinden die boven het zand 
uitsteken. 
De bodem bestaat uit zand vermengd met klei (slib)  
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Duikjournaal 
Duikleider: Winfried    
 Tijd Duiktijd Diepte Zicht Duikers: water in: water uit: 
Beeno Horlings 13:30 15:00 90 min. ca. 5,00 m 10 - 20 cm Jules de Jagher 13:30 15:00 90 min 

 
WW/Blessum 
14-06-2004 
 
Datum:  25 juni 2010     

Vertrek: 10:00 uur  Terug: 15:30 uur 
Schipper:  Winfried Walta (eigen werkschip Archeos) 
Deelnemers:  Jules de Jagher en Martijn Manders (RCE) 
Verslag: Winfried Walta 
 
Aan RCE verstrekte informatie was voor Martijn Manders aanleiding, in hetkader van 
kennisuitwisseling een dag mee te gaan naar wrak 17. Uit zijn bevindingen de volgende informatie: 
- betreft een overnaads wrak; mos latten in de huid nog aanwezig;  
- vlak en kielplank zijn nog aanwezig; boorden zijn verdwenen; 
- spanten zwaar 23 x 20 cm; 
- lading halffabricaten zijn gestapeld met losse stortsteen er boven op. 
- enkele tekeningen van zijn bevindingen. 
 
Advies en dringend verzoek om er niet meer op te duiken. (dit wordt doorgegeven aan andere 
deelnemers van Archeos) 
 
Duikjournaal 

Duikleider:  Winfried    
 Tijd Duiktijd Diepte Zicht Duikers: water in: water uit: 
Jules de Jagher  11:25 12:25 60 min. 

ca.5,00 m 40 à 50 cm Martijn Manders 
 

11:27 
13:04 

12:30 
13:55 

63 min. 
51 min. 

 
WW/Blessum 
26-06-2010 
 
Samenvatting duiktijden op Wrak 17 
 

 
datum  duiker Tijd duiktijd zicht water in water uit 

1. 7 juni 2003  Jos Heemstra 12:40 13:40 60 min. ca. 60 cm 
2. 19 juli 2003  Albert Zandstra 12:30 13:15 45 min. < 10 cm 
3. 1 augustus 2004  Winfried Walta 

Erwin Brouwer 
15:15 
15:27 

16:20 
16:30 

75 min. 
63 min. 

ca. 40 cm 

4. 13 juni 2010  Beeno Horlings 
Jules de Jagher 

13:30 
13:30 

15:00 
15:00 

90 min. 
90 min 

10 – 20 cm 

5. 25 juni 2010  Jules de Jagher 
Martijn Manders 
Martijn Manders 

11:25 
11:27 
13:04 

12:25 
12:30 
13:55 

60 min. 
63 min. 
51 min 

 
40 – 50 cm 

      597 min. = 9.57 h. 
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Bijlage 4.    Resultaten dendrochronologisch onderzoek van houtmonster uit  
                    wrak 18 
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Bijlage 5.      Uitgevoerde duiken op wrak 18  in de periode  2000 -- 2007 
 

 datum  duiker tijd duiktijd 
min. Opm. 

 in uit 
1. 2-jul-00 

 
 Winfried Walta 

Jos Heemstra 
Dirk van der Goot 

   Duikelaar  
 vondsten w.o. 3-schijfs 
blok; div. aardewerk, fles-
bodems e.a. 

2. 11-sep-00  Winfried Walta 
Jos Heemstra 

   Duikelaar 

3. 30-sep-00 
 

 Dirk van der Goot 
Winfried Walta 

12:11 
14:00 

13:20 
15:10 

69 
70 

PW206;  dendromonster 
genomen; strekking wrak 
oost-west; gebied ligt vol 
stenen. Pen in concretie 

4. 24-aug-03 
 

 Winfried Walta 
Jan Venema 
Jules de Jagher 
Dirk van der Goot 

   PW206: Nieuw 
dendromonster genomen. 
Steeltjes van pijp 
gevonden. 

5. 30-mei-04 
 

 Jos Heemstra 
Erwin Brouwer 

13:00 
13:00 

14:15 
14:30 

75 
90 

Vondst: koperen bollen.  
Twee labels niet gevonden 

6. 26-aug-06  Jos Heemstra 
Jules de Jagher 
Winfried Walta 

   Rol lood aangetroffen. 

7. 6-sep-06 
 

1e 
1e 
1e 
2e 

Jule de Jagher 
Winfried Walta 
Jules de Jagher 
Winfried Walta 

13:00 
14:00 
15:00 
15:45 

13:40 
14:45 
15:35 
16:25 

40 
45 
35 
40 

Scherven glazen flessen 
en stuk tegel 

8. 24-jul-07  Winfried Walta 
Jos Heemstra 

   1e duik met Archeos 
Rol lood verdwenen! 

9. 23-sep-07 
 

 Albert Zandstra 
Jules de Jagher 
Winfried Walta 

   Archeos 
Tinnen lepel 1571 

10. 6-okt-07 
 

 Albert Zandstra 
Winfried Walta 
Jos Heemstra 

13:40 
13:50 
14:25 

14:05 
14:25 
15:10 

25 
35 
45 

Zicht  ca. 30 cm. Oude 
labels gevonden. Aan 
NW-eind veel concretie 

    duiktijd 9 h.48  
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Bijlage 6.    Plan van aanpak voor nader onderzoek van Positie 18 bij Stavoren 
 
Archisnummer: 48092 
 
Aanleiding.  
De side-scan opname van Positie 18 geeft de contouren van een wrak te zien. Eerste verkenningen 
vanaf 2000 geven aan dat het hier gaat om een houten wrakje. Van de wraklocatie zijn in de loop der 
jaren diverse losliggende voorwerpen geborgen, w.o. stukjes tegels, een 3-schijfsblok, diverse stukken 
aardewerk, een koperen halffabricaat en diverse flesbodems. 
Een in juni 2004 uitgevoerd dendrochronologisch onderzoek geeft een veldatum na 1672 AD +/- 6. 
Een recent gevonden tinnen lepel draagt een stempel 1751.  
Deze data geven een groot tijdsverschil naar de mogelijke strandingstijd van het wrak. 
Een eerste historisch verkenning ( bij Tresaor) geeft de namen van twee schepen die rond 1755, tijdens 
storm, nabij Stavoren zijn vergaan. Mogelijk betreft het hier een van deze schepen. 
 
NB. Tevens blijkt dat de wraklocatie door andere duikers wordt bezocht. In de periode tussen 
september 2006 en september 2007 is een nabij het wrak gelegen rol lood (ca. 350 kg) verdwenen. 
 
Gegevens van de wraklocatie. 
Positie: 52 52,0965 N – 05 20,8018 E (WGS84) (X=152272,170 –Y=542346,590)  
Ligging:  ZO – NW (juiste ligging voorkant/achterkant nog niet bekend). Uit de locatie  
                       van de gevonden voorwerpen zou afgeleid kunnen worden dat de boeg NW  ligt. 
Afmetingen: wrak ca. 20 x 6 mtr.; wraklocatie ca. 24 x 15 meter met aan de zuidkant van het 
                          wrak een uitstroom van concretie en losliggende objecten (vermoedelijk resten  van  
                          lading uit het wrak).  
Diepte:  ca. 4,50 mtr.  
Zicht:  ca. 5 tot 10 cm (’s zomers) en 15 tot 20 cm (’s winters).  
 
Aanpak. 
1.    I.v.m. het beperkte zicht worden een aantal vaste punten (stalen buizen) in de nabijheid  van het  
       wrak geplaatst ( 8 oktober 2007 aangebracht). Alle metingen worden aan deze punten vastgelegd.  
       Op het wrak zijn (in 2006) meetpunten aangebracht. Deze meetpunten  worden gecontroleerd en  
        uitgebreid tot max. 12. Deze meetpunten vormen het  net van hoofdmeetpunten en worden voor  
        bepaling van de afmetingen van het wrak  ingemeten en in Web-it (of Site Surveyor) verwerkt. 
 
2a.  Voor detailmetingen zal gebruik gemaakt worden van een meetraam van 1,00 x 1,00 mtr.  
       De hoekpunten van het meetraam worden aan de hoofdmeetpunten gemeten.  
 
2b.  Voor een tweede dendro-onderzoek  stuk hout uit het wrak genomen worden. Waar in het wrak  
        het monster genomen zal worden wordt ter plekke bekeken. ( Hierbij zal gekeken  worden naar  
        eikenhout met spint).  
 
3.    Aansluitend historisch onderzoek uit voeren (bij Tresoar e.a.) naar informatie over strandingen op  
       het IJsselmeer bij Stavoren in de periode rond 1755.  
 
4.    Er worden zo min mogelijk vondsten geborgen. Slechts objecten die kunnen helpen ter  
       identificatie of datering van het wrak mogen geborgen worden. 
 
5.    Alle vondsten worden gedocumenteerd d.m.v. vondstenlijsten en foto’s / tekeningen. Deze lijsten   
       worden in het bezit gesteld van de RACM. 
 

      6.     Alle geborgen vondsten zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. Ze kunnen in bruikleen aan  
              de Stichting Archeos Fryslân worden gegeven en eventueel in een later traject aan een publiek  
              domein ter beschikking worden gesteld voor het tentoonstellen van de objecten. 
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7.    Na afronding van iedere activiteit genoemd onder 1 t/m 2b zal informatie van de  resultaten aan de  
       RACM plaatsvinden. In 2008 zal de RACM in het kader van de opleiding Maritieme Archeologie  
       RACM/LWAOW een inspectie op het wrak uitvoeren. 
       Hiervoor zullen tijdig afspraken met de Stichting Archeos Fryslân gemaakt worden. 
 
 
Doel.  
Onderzoek naar een nauwkeuriger datering (en mogelijk de naam) van het wrak en het in kaart 
brengen van de huidige wraklocatie. 
Onderzoek naar: 
1.    Vaststelling van het type schip, mogelijke naam en eigenaar (schipper). 
       Naast het verkennend onderzoek van het wrak zal door middel van archiefonderzoek  
       naar de naam en eigenaar van het schip gezocht worden. 
 
2.    Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van het 
       vergaan van het schip. 
 
SAF/AFZ 
7-11-2007 
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Bijlage 7.      Uitgevoerde duiken op wrak 18  in de periode  2008 -- 2012 
 

 datum  duiker tijd duiktijd 
min.   in uit 

1. 6-okt-08 
 

 Winfried Walta 
Jos Heemstra 
Albert Zandstra 

13:30 
13:40 
14:25 

14:20 
14:35 
15:15 

50 
55 
50 

Zicht ca.30 cm; Oude 
labels gevonden; NW-
eind veel concretie; 
Zaathout 40 cm  

2. 27-jul-09  Jan Venema 
Jules de Jagher 
Winfried Walta 

   Zicht  5 à 10 cm. Controle  
Wrak en omgeving, lijnen 
en labels. 

3. 10-aug-09 
 

1e 
 
2e 
 

Jules de Jagher 
Jan Venema 
Jules de Jagher 
Jan Venema 

12:50 
13:00 
14:30 
15:00 

14:10 
13:50 
15:20 
15:30 

80 
50 
50 
30 

Achterschip onderzocht; 
weinig inzicht in ligging; 
Labels hersteld; lijnen 
gespannen voor opmeten. 

4. 19-sep-09 
 

1e 
1e 
2e 
2e 

Jules de Jager 
Gerrit v. Wigcheren 
Gerrit v. Wigcheren 
Jules de Jagher 

11:40 
11:50 
13:30 
13:35 

12:45 
12:40 
14:10 
14:15 

65 
50 
40 
40 

Veel labels weg: nieuwe 
aangebracht 

5. 18-okt-09 
 

 
1e 
1e 
2e 
2e 

Jules de Jagher 
Willem de Rohter 
Beeno Horlings 
Beeno Horlings 
Willem de Rohter 

12:45 
12:48 
12:50 
14:50 
14:55 

13:20 
13:42 
13:45 
15:35 
15:30 

35 
54 
55 
45 
35 

Zicht 5 à 10 cm; 
Spanten 30x 30, 
huidplanken dik 5 cm. 

6. 10-jul-10 
 

1e 
2e 

Jules de Jagher 
Jules de Jagher 

13:30 
14:40 

13:53 
15:39 

23 
59 

Tinnen lepel; Spanten 
25x30 cm; huidplanken 5 
cm. Noordzijde 70 cm 
boven bodem. 

7. 12-aug-10 1e 
2e 

Jules de Jagher 
Jules de Jagher 

12:46 
13:55 

13:34 
14:50 

48 
55 

Zeer slecht zicht. Labels 
schoongemaakt. 
Weeralarm 14.47 uur. 

8. 14-aug-10  
1e 
1e 
2e 
2e 

Feiko Riemersma 
Bert Kremer 
Jules de Jagher 
Bert Kremer 
Jules de Jagher 

12:04 
12:06 
12:30 
14:30 
15:15 

13:45 
13:50 
13:40 
16:15 
15:40 

41 
44 
70 
105 
44 

Verkenning wrak nieuwe 
duikers en eerste maten 

9. 25-sep-10 1e 
2e 
1e 

Beeno Horlings 
Beeno Horlings 
Gerrit v. Wigcheren 

12:40 
14:50 
12:41 

13:35 
15:25 
13:00 

55 
35 
19 

Zeer slecht zicht;Meetlint 
vergeten; labels 
gecontroleerd en zo nodig 
vernieuwd 

10. 5-mei-12  Eddy Schutten 
Feiko Riemersma 
Bert Kremer 
Albert Zandstra 

11:12 
13:10 
14:10 
15:05 

12:45 
13:45 
15:00 
15:45 

33 
35 
50 
40 

Oude labels gezocht, 
hersteld en aantal nieuwe 
aangebracht. 
Situatie verkend 

11. 6-mei-12  Eddy Schutten 
Beeno Horlings 
Bert Kremer 
Jan Niewold 
Wilma Duinkerken 

10:23 
11:30 
11:30 
14:00 
14:00 

11:04 
12:40 
12:40 
14:35 
14:35 

41 
70 
70 
35 
35 

Labels ingemeten met ow. 
Communicatie. 
Aanvullende opmetingen 
verricht. 

    duiktijd 29 h.52  
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Bijlage 8.      Enkele  in en bij het wrak geborgen vondsten (niet vermeld in  de  
                      vondstenlijst bij 5.6) 
 
Tinnen lepel zonder steel   

De bak van de lepel is lang 7 cm, breed 4,5 cm. De steel is vierkant. In de aanhechting van 
de steel aan de bak is een “onduidelijk” stempeltje aanwezig. Deze lepel kan mogelijk 
onderdeel van de huisraad zijn geweest. 
 
Brokken concretie 

In de concretie zijn diverse stukjes 
aardewerk aangetroffen. 
 
Bij 1 bevindt zich een stukje van 
een pijpensteel.  
 
Bij 2 bevindt zich  een stuk wit 
bakkend aardewerk. Mogelijk een 
stuk dat behoort bij de stukken van 
Vondst Wk18-06 
 
 
 
 
 
 
 
In de concretie aanwezige stukken 
tegels met het zelfde motief van de 
stukken van Vondst WK18-01. 
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Fragmenten van bruin bakkend aardewerk. Beide zijden geglazuurd. 
 
 
Knop van een dekseltje van wit 
bakkend aardewerk. 
Datering 18de -19de eeuw. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvulling op de Vondst WK18-02 bodemfragmenten flessen 
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In de bodemfragmenten is geen naad zichtbaar. De flessen zijn in houten mal gevormd. Naar 
typochronologie van wijnflessen kunnen de fragmenten gedateerd worden in de periode 
1750 -1800 
NB. Datering die met diverse fragmenten aardewerk overeenkomt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flesvorm vergelijkbaar met fragmenten uit Wrak18 (foto uit: Verpakt in Glas) 
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Algemeen

Coördinatie Winfried Walta, regiocoördinator

Periode juni 2001 - september 2003

Onderwerp Vervolgonderzoek naar mogelijke restanten van het voormalig 
Sint Odulfusklooster westelijk van het huidige Stavoren en 
andere gescande posities.

Basis Sonarbeelden en gegevens sub-bottom profile scans

Plaats Een rechthoekig gebied van 1200 x 2500 meter westelijk van het 
huidige Stavoren, in het IJsselmeer.

Uitvoering Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW).
Dirk van der Goot, Jules de Jagher, Albert Zandstra, Gerrit van 
Wigcheren, Jan Venema, Erwin Brouwer, Winfried Walta, Gerard 
Dijkstra en  Jos Heemstra.

Archeo-team Miramar Friesland.
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Vorige onderzoeken
Vanaf 1999 wordt op basis van  een verzoek van de Provinciaal Archeoloog onderzoek 
gedaan naar de overblijfselen van het Sint Odulfusklooster voor de kust van Stavoren. 
In eerste instantie werd gedoken vanaf de ST 22 die leidde tot de vondst van een deel 
van een zandstenen sarcofaag. In het jaar 2000 werd het onderzoek voortgezet met 
behulp van de Duikelaar, een aangepaste koolvlet. 
De te onderzoeken plaatsen werden door het varen van raaien met behulp van een 
schrijvende dieptemeter opgezocht. De posities werden, bij gebrek aan GPS gefixeerd 
met behulp van kenmerken op de wal en uitgebreide notities hierover. De steeds 
veranderende  contouren van het landschap maakten de positiebepaling lastig. 

Het jaar 2002 is voor het duikwerk op het IJsselmeer volledig verloren gegaan. De 
toezegging van een visserman zijn schip te mogen gebruiken in ruil voor onderhoud 
bleek op drijfzand te rusten. Toen het schip redelijk vaarklaar was, werd het verkocht en 
hadden we het nakijken.

Het gebruik van de PW 206 voor de onderzoekswerkzaamheden is een verademing. De 
medewerking van Provinciale Waterstaat is optimaal te noemen. Hierdoor kunnen we, 
naast de werkzaamheden op de 18 posities, ook aan andere verzoeken van de 
provinciaal archeoloog voldoen. Een aantal duiken ‘in het Kreilerbos’ voor de kust van 
Hindeloopen alsmede duiken voor een onderzoek op het Ald Hôf  werden gerealiseerd.

In een eerdere publicatie zijn een aantal andere posities in het onderzochte gebied reeds 
beschreven. Dar waar er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt er in dit rapport weer over 
geschreven.

Omstandigheden

Er zijn een aantal omstandigheden die het onderzoek lastig maken.

Deze zijn:

Zicht; gemiddeld bedraagt het zicht in de zomer ongeveer 25 cm na een aantal rustige 
dagen en  zonnige omstandigheden. In het vroege voorjaar kan het oplopen tot wel 80 
cm!!

Wind; bij windsnelheden meer dan 4 Beaufort uit westelijke richtingen
wordt niet uitgevaren.

Vaarroute; het gebied ligt in de gebruikelijke route die de pleziervaart neemt bij het 
verlaten van de Frisosluizen (richting Kornwerderzand varend) en de oude (spoor)haven 
(richting Noord-Hollandse kust varend).

Er wordt gewerkt met vrijwilligers die stuk voor stuk door de week hun boterham als 
zelfstandige of bij hun werkgever verdienen. Hun agenda’s en de weersomstandigheden 
sluiten niet altijd op elkaar aan hetgeen de snelheid van het onderzoek niet bevordert.
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Hulpmiddelen

De aanschaf van de GPS was dan ook een verademing en leverde, als eenmaal een 
positie gevonden was, voor de volgende keer veel tijdwinst.

Onderzoek met behulp van een side-scan-sonar in april 2000 door SNAP  (Stichting 
Natte Archeologische Projecten) op de viskotter ST 20 gemonteerd geeft een 
uitstekende indruk van hetgeen we in het afgetekende gebied kunnen aantreffen. (zie 
onderstaand kaartfragment)

Overzichtskaart

Materiaal voor verder onderzoek resulteerde op het eerste gezicht in een 18-tal punten 
die op een bijgevoegd plan zijn ingetekend. Het zogenaamde raaienplan geeft in lijnen 
aan waarlangs met de scanapparatuur gesleept is. De posities 1 t/m 18 zijn met de hand 
bijgeschreven en worden in het onderstaande rapport, voor zover onderzocht, nader 
beschreven.

In een later stadium is een parametrisch onderzoek op een aantal objecten uitgevoerd. 
Met behulp van een sub-bottom-profile scan kan niet alleen het oppervlak van de 
bodem worden afgezocht, maar ook in de bodem worden ‘gekeken’. Daar waar 
interessante zaken aan het licht kwamen is duikonderzoek ingesteld of moet nog worden 
onderzocht.
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De onderzochte objecten

Op deze en de volgende pagina’s volgt een overzicht van de door ons onderzochte 
objecten op de in de scan aangegeven posities:

Posities 5 en 6

De posities 5 en 6 vormen het onderdeel van het onderzoek dat aangeduid wordt als 
‘Het Klooster’. Eerdere onderzoeken in 1999 gaven geen bijzonderheden prijs. Met 
behulp van de sub-bottom-profile scanner kwamen beelden tevoorschijn die weer enige 
hoop gaven. Op het onderstaande plaatje is in de rechter onderhoek een rechthoek te 
zien die onder het bodemoppervlak zou liggen. Het vormt een rechthoek van 15 x 20 
meter.

In het gebied 543500 151780 ---- 543500 151820 ----543440 151780 -----543440
151820 kunnen we de contouren van deze rechthoek onderscheiden. Duikonderzoek 
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heeft slechts vele rolstenen aangetroffen. De middelen dieper in de bodem te zoeken 
naar mogelijke fundamenten hebben we helaas niet. 
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Positie 8

Een onbekend object op een vlakke homogene bodem van 3,5 m x 5 m volgens de 
beschrijving bij de scan gegevens.

Rondom de opgegeven positie 
werden 2  markeringboeien 
uitgebracht en werd er door middel 
van een cirkel zoekmethode te 
werk gegaan. Hierbij steekt een 
duiker een stalen pen in de bodem, 
bevestigt hieraan een lijn en gaat 
aan deze lijn cirkels zwemmen. 
Tijdens het zwemmen wordt de 
bodem afgetast. Door het steeds 
verlengen van de lijn wordt de 
straal van de cirkel vergroot en kan 
in een korte tijd een vrij groot 
oppervlak van de bodem worden
verkend.

Deze methode wordt gebruikt 
omdat op basis van de opgegeven 
GPS positie niets wordt 
aangetroffen. Het zicht ter plekke 
is ongeveer 20 cm en na aanraking 
van het zeer weke sediment (50 cm 
dik) wordt het volledig zwart. 

Zowel op 3 augustus 2003 als op 
20 september 2003 werd, door 
verschillende duikploegen, het 
obstakel niet gevonden. 

Vermoedelijk een fout in de 
positie.
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Positie 12

Onnatuurlijke lijnen in stenengebied . Lijnen kunnen afsteeklijnen van veenafgravingen 
zijn.

Positie 12, onnatuurlijke lijnen

 Bij het onderzoeken van deze gegevens blijkt de bodem hier uit keileem te bestaan met 
zowel zwerfstenen als vuursteen. Delen van de bodem zijn bedekt met een laagje slik. 
Er worden hier geen bijzonderheden aangetroffen.

Scherpe randen (onnatuurlijke lijnen) kunnen ontstaan zijn door:

1 Afgraving winning keileem voor het bakken van steen
2 Opgeschoven keileem door kruiend ijs
3 Winning keileem voor een proefveld Afsluitdijk

In 1920 zijn in Stavoren een aantal proefvelden aangelegd met keileem ten behoeve van de 
afdekking van de Afsluitdijk waarvoor toen de plannen werden gemaakt. Een luchtfoto laat vlak 
ten zuiden van de ingang van de zeehaven een aantal rechthoekige velden zien die als proefveld 
voor de keileem hebben gediend.
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Proefvelden voor keileemwinning te Stavoren

Of de keileem inderdaad voor vlak onder de kust is gewonnen is maar zeer de vraag. Ook in 
1920 moet men wel beseft hebben dat het weggraven van leem vlak onder de dijk een 
verzwakking van die dijk betekende.

Wellicht dat de archieven van Rijkswaterstaat hierover opheldering kunnen brengen.

Op de foto is op het zuidelijke havenhoofd een strekdam te zien die ook in de beschrijving van 
positie 14 genoemd wordt.
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Positie 13

Deze onderzoeksplaats ligt dicht onder de kust die beschutting geeft bij noordelijke en 
oostelijke wind. 

De sonarbeelden van 
deze positie geven een 
patroon van 
onnatuurlijke lijnen 
aan. Dit zou kunnen 
wijzen op afsteeklijnen 
van een veenafgraving. 
Een specifiek
genoemde harde 
reflectie met de vorm 
van een rechte lijn is 
niet aangetroffen

Bij onderzoek worden 
er geen sporen van 
veen gevonden maar 
wel klei of keileem. Er 
is een zand /klei 
monster genomen.

Mogelijk is hier bij laag 
water en oostenwind 
keileem afgegraven om 
dijken mee te 
versterken. In het 
algemeen is het in deze 
omgeving vrij zanderig 
en zou de keileem / klei 
een welkome afdekking 
van de dijk zijn.

De mogelijkheid dat het afgegraven is ten behoeve van steenbakkerijen of aardewerk 
wordt ook opengelaten. Zie ook opmerkingen bij positie 12

Positie 13, onnatuurlijke lijnen
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Positie 14

Een scan van de bodem geeft als omschrijving:
Rechte lijn met harde reflecties vanuit de kustlijn. In de buurt van padlocatie.

Afmetingen  18m x 2m.
Op 25 juli 2000 is hierop gedoken. 
Een deel van het verslag:
Op de positie aangekomen vonden 
we al snel een echo op onze 
apparatuur en plaatsten een boei. 
Jos Heemstra ging als eerste te 
water om binnen 1 minuut weer aan 
de oppervlakte te verschijnen. Hij 
meldde een scheepswrak waarvan 
de 'spanten' ongeveer een halve 
meter boven de zandbodem 
uitstaken.

Een vluchtig eerste controle leerde 
dat het om een heel 'erg lang 
scheepswrak' moest gaan. Terug 
naar de boot en een meetlint 
opgehaald. Op de meest westelijke
positie het meetlint vastgezet en 
langs de 'spanten' naar het oosten 
gezwommen. Het meetlint van 30 
meter bleek te kort te zijn. Vanuit de 
eerder gelegde boei werden meer 
boeien gelegd op de lijn van het 
meetlint. Toen werd duidelijk dat 
het één rechte lijn was. Na een 
verder onderzoek blijkt het om twee 
dubbele palenrijen met een 
tussenruimte van ongeveer 1,40 mtr. 
te gaan. Het is een oud hoofd of 
strekdam.
Tussen de palen van de beide rijen 
is puin gestort. Er worden gele 
steentjes (met schelpenkalkspecie)

tussen de palen van de zuidelijke rij gevonden. Tussen de palenrijen onderling vinden 
we rolstenen met een diameter van tussen de 20 en 30 cm.

Positie 14, strekdam

Van de grenen palen is een monster gezaagd. Het hout is, op wat paalwormgaten na, in 
uitstekende conditie. Het houtmonster is in bezit van Winfried Walta.
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De kompasrichting van de punt van de strekdam is ongeveer 260°. De hoek die de dam 
op de huidige zeedijk maakt is aan de noordkant ± 80°.

Op een schets van het fort, dat eens (±1650?) op een steenworp van de strekdam lag, 
vinden we inderdaad een lijn die op de dam zou kunnen duiden. Op deze schets staan 
nog enkele van deze dammen vermeld.
De havenmeester ter plekke wist te vermelden dat er nog een dergelijke palenrij ten 
noorden van deze moet liggen. Winfried Walta is op onderzoek uitgegaan en heeft niets 
kunnen ontdekken. Er is ook geen echo in het rapport van SNAP vermeld. Wellicht is 
e.e.a onder het zand verdwenen.

De meest westelijke punt ligt (langs de lengte van de dam gemeten) 51 meter uit de 
huidige dijkvoet. En ligt over een lengte van 34 meter boven het zand. Dichter naar de 
dijk wordt het ondieper en is niets terug te vinden. Er is niet gegraven. Wellicht dat er 
onder het zand meer te vinden is.

Nb. Op de luchtfoto bij positie 12 en 13 is de door de havenmeester genoemde  palenrij 
in de vorm van een strekdam aan de zuidkant van het zuidelijke havenhoofd inderdaad 
duidelijk te zien.
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Positie 17

De omschrijving luidt hier: Afwijkende reflectie in omgeving. Kan veroorzaakt zijn 
door afzettingen of mosselbanken. Afmetingen 15m x 7 m.

Op de bodem aangekomen blijkt er een bult stenen te liggen die erg zwaar zijn. Eén van 
de steensoorten is basalt. Bij het verplaatsen van een aantal stenen blijken er planken 
onder te liggen. Spanten worden even later ontdekt en het blijkt dat ook positie 17 een 
scheepswrak is. 
Het geheel is inderdaad overdekt met driehoekmossels, ligt op een vlakke bodem op 5,5 
meter diepte. De strekking van het wrak is oost - west

Een andere steensoort die gevonden is, een soort kwarts. Deze steensoort is door de heer 
Oenema uit Burgum Kwarts – Sericiet Schist  gedetermineerd en is volgens hem geen 
zwerfsteen. De oorsprong van deze steensoort moet in de regio Ardennen en Taunus 
gezocht worden. Alle andere steensoorten die in dit gebied gevonden worden hebben 
een noordelijker oorsprong en zijn eindmorene uit voorgaande ijstijden. 
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Opvallend aan deze stenen is de vorm van een staaf. Een van de stenen heeft een lengte 
van ongeveer 40 cm en een diameter van 4-5 cm. Van de andere steen zijn deze 
afmetingen 50 bij 5-7 cm. 

Er werd  een houtmonster genomen voor de leeftijdbepaling van het hout op basis van 
gevonden jaarringen. Dit dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 
veldatum van de boom in 1501 is geweest plus of min 5 jaar. Het schip is derhalve 
maximaal 500 jaar oud.
Dit wrak dient nader onderzocht te worden. Op de volgende pagina treft u de rapportage 
daterend onderzoek aan.
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Het onderzochte hout (boven) en het bijbehorende rapport(onder)
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Positie 18

De sonar-afbeelding van deze positie is duidelijk in beeld en omschrijving: 
Wrak, 0.7 m hoog, 20 m lang en 6 m breed. 
De sonar opname is gemaakt op 7 april 2000.

Wrak op positie 18

In 1999 is reeds op dit wrak gedoken en werd o.a een rol lood of tin aangetroffen. De 
rol hebben we ter plekke achter gelaten in de gedachte dat we er later wel weer eens 
zouden duiken voor verder onderzoek. Destijds is een katrol met drie pokhouten 
schijven buiten het wrak gevonden. Het houtwerk rondom en de ijzeren band waren te 
ver aangetast om te kunnen conserveren. De schijven hebben 2 jaar in de PEG gelegen 
en worden als geconserveerd beschouwd.

Op 24 augustus 2003 werd ten behoeve van leeftijdsbepaling een ‘dendromonster’ van 
het wrak genomen. Hiervoor werd van een eiken plank (wegering / huid?), een stuk van 
1 meter lengte, afgezaagd. In één van de duvelgaten werden deeltjes van een pijpensteel 
(aardewerk wit) gevonden.

Helaas bleek het genomen monster te weinig jaarringen te bevatten om een betrouwbare 
indicatie van de maximale ouderdam van het hout te geven.
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Een concretie is voor nader onderzoek meegenomen. Het betreft volgens onderstaande 
röntgenfoto een spijker of klinknagel om houten delen aan elkaar te bevestigen.

Ook dit wrak dient nader onderzocht te worden.

Het wrak is ook door middel van de sub bottom profile scanner onder de loep genomen. 
Het onderstaande plaatje geeft de verho ging ten opzichte van de omringende bodem 
aan. Op een enkele reflectie in de bodem worden geen bijzonderheden aangetoond.
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Positie 18
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Positie 19 

Positie 19 wordt niet vermeld op de verslagen die we naar aanleiding van het onderzoek 
met de side scan sonar mochten ontvangen. 
We kregen na afloop van het onderzoek alle printrollen mee die, op de zoektocht naar 
een mogelijk kloosterpad, nader werden bestudeerd.
Een van de printrollen gaf een duidelijke vertekening van het bodembeeld aan. Twee 
parallelle banen, ongeveer 5 meter van elkaar, die haaks vanaf de kust de zee in lopen. 

Op 15 en 21 juli 2003 werd hier gedoken

Op ongeveer 50 meter uit de dijkvoet, op een diepte van ongeveer 2 meter werd 
inderdaad een dubbele stenenrij aangetroffen die dichtbij de dijkvoet onder het zand 
verdwijnt.
Een duidelijk beeld van deze stenen is niet  te geven, behalve dat ze rechte lijnen 
vormen, haaks op de dijk staan en parallel aan elkaar lopen.

Een kopie van de sonarrol zal aan het einde van het rapport worden toegevoegd.
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Positie 20 

Op verzoek van de provinciaal archeoloog is een aantal malen richting Hindeloopen 
gevaren om de aanwezigheid van de restanten van een bos te verkennen.

Met behulp van 
een lijn van 30 
meter met als 
gewicht een aantal 
kilo’s
kettingschakels
die over de bodem 
sleepten werd 
gezocht. Elke 
oneffenheid in de 
bodem werd via 
de lijn 
doorgegeven naar 
de hand van de 
zoekende duiker. 

Bij de eerste 
oneffenheden

werd geankerd en gedoken. 
Zeer fraai getekende berkenstammen werden na een half uur duiken geborgen en direct 
weer in een vat (onder water) geconserveerd. De diameter van de toen geborgen stam 
was ongeveer 15 cm bij een lengte van 150 cm. Het hout was zeer bros en zacht 
geworden waardoor de stam in enkele stukken brak.
Berkenstam

Tijdens dezelfde duik werden ook stronken van vermoedelijk een dennensoort
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gevonden.
Voor leeftijdsbepaling (en darhalve datering van het bos) moet er echter een grotere 
(dikkere) dennenstam worden gevonden. 

In een volgende duik is een poging gedaan het gebied, ten zuiden van de zuiderdijk van 
Hindeloopen nader in kaart te brengen. Bij de plaatselijke vissers zal geprobeerd 
worden een indruk te krijgen van de totale grootte van dit gebied en gevraagd worden 
naar eventueel andere gebieden waar houtresten of boomstronken voorkomen.
Een genoemde mogelijkheid is het overblijfsel van het voormalige Kreilerbos.
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In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg wordt verslag gedaan van een waarderend 
onderzoek onder water dat de Rijksdienst in 2019 heeft uitgevoerd op een scheepswrak nabij 
Stavoren. Het onderzoek was tevens ingericht als veldwerkschool waarbij duikende studenten 
(maritieme) archeologie ervaring op kunnen doen. Uit de resultaten van het archeologische 
onderzoek blijkt dat het scheepswrak vermoedelijk het schip ‘Juffrouw Diderica’ betreft uit de 
achttiende eeuw. Dit galjootschip met Deense bemanning is in 1756 gezonken tussen Stavoren en 
Enkhuizen op een handelsreis van Venetië naar Amsterdam. 

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers 
die zich bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.
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