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Dat mag in de krant! Archeohistorisch
onderzoek naar de ondergang van een
19de-eeuwse tjalk op de Zuiderzee
Yftinus van Popta 1
Waarom zou je moeite doen om iets te documenteren als je er toch niets mee kan doen? Het kan
goed zijn dat deze gedachte in de zomer van 1979
door de hoofden van enkele archeologen spookte
toen ze verschillende stukjes tekst aan het overschrijven en natekenen waren. De teksten waren
afkomstig van papiersnippers die ze de dagen
daarvoor hadden gevonden in een 19de-eeuws
scheepswrak nabij Zeewolde in Flevoland (fig. 1).
De snippers waren slechts enkele centimeters
groot, slecht geconserveerd en daardoor nauwelijks leesbaar. De weinige ontcijferde woorden
vormden steeds raadselachtige en onbegrijpelijke
fragmenten: ‘wijzende op (…) als (…) O.Romm
(…) nadere (…) doen (…) uitgenodigd’.
Toch zou veertig jaar na de opgraving blijken
dat het documenteren van de papiersnippers niet
voor niets is geweest. Sterker nog, in deze bijdrage zal worden aangetoond hoe de stukjes papier
uiteindelijk zorgden voor een precieze koppeling
tussen historische en archeologische gegevens,
namelijk respectievelijk een scheepsramp en een
scheepswrak, inclusief het exacte moment van de
ramp en de namen van het schip en de schipper.
Dit artikel levert daarmee een voorbeeld van hoe
kansrijk archeohistorisch onderzoek naar een
jonge en enigszins ondergewaardeerde maritieme
vondstcategorie, namelijk scheepswrakken uit de
19de en 20ste eeuw, kan zijn.

De Zuiderzee en haar jongste wrakken
Eeuwenlang was de Zuiderzee letterlijk en figuurlijk
het maritieme hart van Nederland. Deze binnenzee – lagune is wellicht een betere term – ontstond
aan het begin van de late middeleeuwen als het
eindresultaat van een combinatie van natuurlijke en

antropogene processen: klimaatverbetering, zeespiegelstijging, stormen, veenontginning en bedijking.
De watermassa bood de Nederlanders, en dan met
name diegenen die dicht langs de kust woonden,
veel voordelen op het gebied van onder andere visserij, handel en recreatie.
Het gevaar lag echter altijd op de loer: het
relatief ondiepe vaarwater met zandbanken en ondieptes, plotselinge weersveranderingen en zware
stormvloeden zorgden geregeld voor dood en
verderf in de scheepvaart. De provincie Flevoland,
oftewel het ingepolderde deel van de Zuiderzee,
wordt niet voor niets het grootste droge scheepskerkhof ter wereld genoemd. De voormalige
zeebodem lag na de grootschalige inpolderingswerken (1932-1968) bezaaid met honderden
scheepswrakken. Volgens de laatste tellingen zijn
er ca. 450 wrakken gevonden en onderzocht en
liggen er nog honderden wrakken in het huidige
IJsselmeer en Markermeer (Van Popta, 2012; Van
Popta & Van Holk, 2018). Deze wrakken vormen
echter het topje van de ijsberg wat het aantal
scheepsrampen aangaat: alleen al tussen 1890 en
1900 vergingen naar schatting 150 schepen op de
Zuiderzee.2 Het waren echter niet deze gevaren
die de aanleiding vormden tot de afsluiting en
gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee, maar
de vraag naar meer landoppervlak en vruchtbare
grond. Met het droogvallen van de voormalige
zeebodem ontstond er voor de weinige (scheeps-)
archeologen in Nederland een monsterklus: bij
het in cultuur brengen van de polders werden met
name in de beginjaren bijna wekelijks en soms
dagelijks nieuwe scheepswrakken gevonden.
Om de grote hoeveelheid werk aan te kunnen,
werd in de regel zeer selectief gewerkt: oude en
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Nieuwe onderzoeksmethoden

Fig. 1. Topografische
kaart van de provincie Flevoland met
daarop aangegeven
de wraklocatie van
scheepswrak ZQ 18.
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complete scheepswrakken werden volledig opgegraven en nauwkeurig gedocumenteerd; jonge en/
of incomplete scheepswrakken werden na inspectie veelal vrijgegeven en verwijderd. Met name
scheepswrakken uit de 19de en vroege 20ste eeuw
werden zonder al te veel omkijken geruimd. Dit is
achteraf begrijpelijk: archeologie werd in de 20ste
eeuw nog sterk geassocieerd met contexten die ook
daadwerkelijk als ‘oud’ werden gezien. Daartoe
behoorden geen scheepswrakken die slechts 50 tot
100 jaar oud waren. Hier komt de insteek van deze
bijdrage weer bovendrijven: iets dat op dit moment
niet als waardevol of relevant wordt gezien, kan
dat op den duur wel worden. De scheepswrakken
uit de 19de eeuw zijn namelijk nu toch al 150 tot
200 jaar oud en moeten als volwaardige archeologische fenomenen worden beschouwd.

Het onderzoeken van relatief jonge scheepswrakken biedt de mogelijkheid om archeologische gegevens (bijv. jaar van ondergang,
scheepstype, functie) te vergelijken en aan te
vullen met een verscheidenheid aan historische bronnen. Daarbij kan gedacht worden aan
bijlbrieven (eigendomsbewijzen), koopbrieven,
notarisakten, scheepsmetingen en archieven van
verzekeringsmaatschappijen.
De belangrijkste bron is echter de krant. Al in
de 18de eeuw vermeldden Nederlandse kranten
met enige regelmaat informatie over scheepvaart, zowel zee-, kust- als binnenvaart. Het ging
daarbij onder andere om zeetijdingen, doorvaarten, maar ook om berichten voor zeevarenden en
scheepsrampen. Met name die laatsten vormen
een interessante bron van informatie waaruit
voor scheepsarcheologisch onderzoek geput kan
worden. In veel krantenberichten over scheepsrampen wordt de naam van het desbetreffende
schip genoemd, evenals de oorzaak van de ramp,
de afloop en de locatie. Het met de hand doorzoeken van kranten naar informatie over specifieke scheepswrakken was echter een nagenoeg
onmogelijke klus. Alleen als van een scheepswrak
bijvoorbeeld per toeval de naam bekend was, kon
gericht worden gezocht in de dagbladen.
Met de komst van computers, scanners, internet
en slimme software is in de afgelopen decennia
echter veel veranderd. Veel krantenarchieven
zijn gescand, gedigitaliseerd en doorzoekbaar via
online zoekmachines. Het meest uitgebreide en belangrijkste digitale archief wordt beheerd door de
Koninklijke Bibliotheek en omvat ruim 100 miljoen
pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.3 Op basis van steekwoorden kan gericht
worden gezocht naar informatie over specifieke
schepen, scheepsrampen en/of scheepswrakken.
Een zoektocht die nog niet zo lang geleden dagen,
weken of zelfs maanden kon duren, kan nu in luttele minuten worden uitgevoerd.
Zoals vermeld in de inleiding van deze bijdrage is in de 19de-eeuwse tjalk die in 1979 nabij
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Fig. 2. Een zeilende
tjalk op de Zuiderzee
in de tweede helft
van de 19e eeuw.
Scheepswrak ZQ
18 zal hebben
geleken op de hier
afgebeelde tjalk
(Albert Jurardus van
Prooijen, collectie
Zuiderzeemuseum
Enkhuizen).

Zeewolde werd opgegraven een dertigtal papiersnippers gevonden met daarop kleine stukjes
tekst. Het is een groot goed dat de toenmalige
archeologen de snippers hebben nagetekend en
overgeschreven, hoewel ze er op dat moment
weinig mee konden doen. Daardoor kon dit jaar
via een digitale zoektocht alsnog de herkomst en
datering van deze vondsten worden achterhaald.
Het is echter van belang om te beginnen bij de
archeologische context zelf, namelijk het scheepswrak uit Zeewolde.

Scheepswrak ZQ 18

Op woensdag 15 oktober 1975 kreeg de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
telefonisch bericht dat bij werkzaamheden op
kavel ZQ 18 in Zuidelijk Flevoland, hemelsbreed
ca. 3,5 kilometer ten noorden van Zeewolde,
een scheepswrak was aangetroffen. Op dinsdag
28 oktober 1975 voerde een van de archeologen
van de RIJP naar aanleiding van de vondst een
korte veldverkenning uit. Hij constateerde na
het afprikken van de wraklocatie dat het wrak
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Fig. 3. Verschillende
krantenknipsels
die komen uit de
Nieuwe Veendammer
Courant van 3
februari en 24 maart
1890 (Maritieme
Collectie RCE,
Cornelis Lelycentrum
Batavialand).
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(19,5 bij 5,5 m) rechtstandig was weggezakt in
de zeebodem en dat het schip geladen was met
steenkolen (vetkolen), die zelfs aan het maaiveld
werden waargenomen. Ter plaatse werd besloten
om het schip op een later moment op te graven en
tot die tijd de wraklocatie te beschermen door er
een viertal palen bij te plaatsen.
Het zou uiteindelijk tot woensdag 29 augustus 1979 duren voordat de opgraving van het
scheepswrak, uitgevoerd door de RIJP, van start
zou gaan. Het schip werd in zijn geheel vrij
gegraven, getekend, beschreven, gefotografeerd
en laagsgewijs ontmanteld. Het vondstmateriaal, 577 vondstnummers, werd zoveel mogelijk
geborgen en het verwijderde scheepshout werd
opgebrand.4 Uit de laatste dagrapporten valt op
te maken dat de steenkolen weer werden teruggestort in de opgravingsput, waarna deze op vrijdag
19 oktober 1979 werd gedicht. De uitwerking
van de opgraving werd, zoals toen gebruikelijk
was, in beperkte mate uitgevoerd en resulteerde
uiteindelijk in een onvolledig, handgeschreven 11
pagina’s tellend document. Toch werd op basis
van verschillende vondsten, onder meer een cent
uit 1878 en de grote hoeveelheid steenkolen, en
de geanalyseerde scheepsconstructie een relatief
nauwkeurige conclusie opgesteld: scheepswrak
ZQ 18 was een met steenkolen geladen tjalkachtige die naar schatting aan het eind van de 19de of
het begin van de 20ste eeuw was vergaan (fig. 2).

In principe waren daarmee alle primaire onderzoeksvragen (scheepstype, functie en moment
van ondergang) beantwoord, maar over dit schip
valt veel meer te vertellen. De bijna 600 vondsten
verschaffen veel informatie over het gebruik van
het schip, de indeling, de opvarenden en hun
leefwijze en gedrag. Gezien de beperkte omvang
van deze bijdrage is het niet mogelijk om al deze
aspecten te behandelen; het volstaat om te vermelden dat de auteur momenteel werkt aan een
volledig rapport waarin alle relevante aspecten
stuk voor stuk worden behandeld. Wel dient vermeld te worden dat de tjalk niet alleen een schip,
maar ook een woning was. Aan boord leefde naar
alle waarschijnlijkheid een gezin: in het wrak
zijn naast eigendommen van de schipper (drankflessen, kleipijpen, geweer) ook spullen van een
vrouw (breinaalden, strijkijzer, zalfpotjes, naaigerei) en een kind (speen, zuigfles) gevonden. Een
dergelijke constatering doet realiseren dat een
scheepswrak meer is dan alleen een overblijfsel
uit het verleden: het representeert ook een persoonlijk drama waarvan de afloop vaak onbekend
is. Een eveneens belangrijke constatering was de
vondst van een ankersteen met ketting langs de
zijkant van het schip. Dit object is het restant van
een wrakboei die door Rijkswaterstaat kort na de
ramp bij de wraklocatie moet zijn gelegd om passerende schepen te waarschuwen.

Papiersnippers en krantenknipsels

Ondanks de grote hoeveelheid vondsten die in het
scheepswrak werd aangetroffen, kan op basis van
de daaruit verkregen informatie de ondergang
van het schip niet nauwkeuriger worden bepaald
dan na 1878. Een koppeling met historische
bronnen is op basis van die informatie nagenoeg
onmogelijk gezien de vele scheepsrampen die op
de Zuiderzee plaatsvonden. Eén vondstcategorie,
en meteen ook een hele bijzondere gezien de
kwetsbaarheid van het materiaal, is echter nooit
uitgewerkt: het gaat om de papiersnippers die
al eerder werden genoemd. In totaal zijn ruim
30 verschillende stukjes tekst aangetroffen, vaak
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Tabel 1. Overzicht van de gedetermineerde papiersnippers uit scheepswrak ZQ 18.
Nr.

Vnr.

Medium

Aantal

Naam

Datering

2

QZ18-112

Boek

1

Oude David, p. 33

1889

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11

QZ18-112
QZ18-112

QZ18-249a

QZ18-287-1
QZ18-309

QZ18-287-1
QZ18-309

QZ18-287-1
QZ18-309

QZ18-287-2

Boek
Boek

Krant
Krant
Krant
Krant
Krant
Krant
Krant
Krant

2
1

15
2
1
1
1
2
2
?

Oude David, p. 17
Oude David, p. 49

Nieuwe Veendammer Courant

Nieuwe Veendammer Courant?
Nieuwe Veendammer Courant?
Nieuwe Veendammer Courant
Nieuwe Veendammer Courant
Nieuwe Veendammer Courant
Nieuwe Veendammer Courant
Duitstalige krant

bestaand uit niet meer dan een tiental leesbare
woorden (fig. 3). In geen enkel geval is sprake
van volledige zinnen; het gaat meestal om een of
twee woorden uit een zin gevolg door een of twee
woorden uit de volgende zin. De snippers zijn
in 1979 geïnterpreteerd als krantenknipsels en
bijbelfragmenten. Laatstgenoemde interpretatie is
gebaseerd op het woord ‘David’ dat op een van de
knipsels te lezen valt.
Na lang zoeken en interpreteren is het gelukt
om van bijna alle stukjes tekst de herkomst en
datering te achterhalen. Daarvoor zijn verschillende zoekmachines, zoektermen en combinaties
van woorden gebruikt. In alle gevallen bleek het
digitale archief van de Koninklijke Bibliotheek de
oplossing te bieden. De inhoud en de betekenis van
de tekst zijn voor dit artikel niet zozeer van belang.
De relevante informatie bestaat uit de datering
en herkomst van de stukjes tekst. Een overzicht
daarvan wordt gegeven in tabel 1. Hieruit blijkt
dat het merendeel van de papiersnippers inderdaad
afkomstig is uit kranten. De fragmenten die voorheen werden geïnterpreteerd als bijbelfragmenten
blijken niet uit een bijbel, maar uit het in 1889
gepubliceerde boek Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding van J. Verhagen jr.
afkomstig te zijn. De papiersnippers zijn, zoals valt
af te lezen uit de tabel, afkomstig van verschillende
pagina’s uit het boek. De aanwezigheid van het

1889
1889

03-02 en 24-03 1890
24-11-1890
26-11-1890
14-05-1892
14-05-1892
17-05-1892
1890?
?

boek in het scheepswrak geeft de ondergangsdatering van het schip een post quem van 1888.
Wanneer gekeken wordt naar de krantenfragmenten dan blijkt dat ondergangsdatering zelfs
opgeschoven kan worden naar 1892 of later. Het
is opvallend dat de aangetroffen krantenknipsels bijna allemaal afkomstig zijn uit de Nieuwe
Veendammer Courant, maar niet allemaal uit
hetzelfde jaar dateren: de oudste knipsels (vondstnummer QZ18-249a) uit deze krant dateren
uit 1890 (fig. 3). Hoewel de jaargang van 1890
niet digitaal beschikbaar is (ook de originelen
zijn vooralsnog onvindbaar), kon op basis van
verschillende diagnostische kenmerken van de
knipsels (jaargang, editienummer, verschijningsdagen, data, inhoud) vastgesteld worden dat het
om twee verschillende kranten gaat, namelijk
die van 2 februari 1890 en die van 24 maart
1890. Enkele andere krantenknipsels dateren
uit november 1890 en zijn eveneens afkomstig
uit de Nieuwe Veendammer Courant. Ook van
deze knipsels kon de originele krant niet worden
gevonden, maar verschillende andere Nederlandse
kranten bleken dezelfde nieuwsberichten te bevatten, wat dus tot een indirecte datering leidde.
Enkele andere krantenknipsels zijn afkomstig uit
de krant van zaterdag 14 mei 1892 en die van
dinsdag 17 mei 1892 (fig. 4). Van twee krantenknipsels is vooralsnog geen datering en herkomstbepaling mogelijk, al bestaat het vermoeden dat

131

Paleo-aktueel 30 | 2019

dat de schipper afkomstig was uit die contreien of
dat hij met zijn schip regelmatig in het oosten van
Groningen een vracht moest afleveren.

De Drie Gezusters

Fig. 4. Vier knipsels uit scheepswrak ZQ 18 met bijbehorend origineel uit het
archief van de Koninklijke Bibliotheek. De bovenste twee knipsels zijn afkomstig uit de Nieuwe Veendammer Courant van zaterdag 14 mei 1892, de onderste
twee knipsels uit de Nieuwe Veendammer Courant van dinsdag 17 mei 1892.

ook hier sprake is van knipsels uit de jaargang
van 1890 van de Nieuwe Veendammer Courant.
Het aantreffen van relatief veel verschillende
edities van de Nieuwe Veendammer Courant, die
overigens niet in Veendam maar in Wildervank
werd gedrukt, toont aan dat het schip verbonden
was met Veendam of Wildervank. Het kan zijn
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Dankzij de determinatie van de krantenknipsels
kan de post ante quem van de ondergang van
scheepswrak ZQ 18 worden vastgesteld op mei
1892 en de mogelijke herkomst of bestemming
op Veendam of Wildervank. Ook de wraklocatie,
ter hoogte van de ondiepte ‘De Knar’ op circa
7 km ten westnoordwesten van Harderwijk, is
belangrijk voor de laatste fase van het onderzoek,
namelijk het zoeken naar krantenberichten over
een scheepsramp in 1892 of daarna. Het is bekend
dat niet alle scheepsrampen die plaatsvonden op
de Zuiderzee in de krant werden vermeld, maar
het feit dat Rijkswaterstaat een wrakboei bij het
scheepswrak plaatste, maakt het aannemelijk dat
hiervan ook melding is gemaakt in de kranten
uit die tijd. In het studiejaar 2017-2018 stelde de
auteur met enkele archeologiestudenten van het
Groninger Instituut voor Archeologie een database samen met daarin de primaire gegevens van
nagenoeg alle in de kranten vermeldde scheepsrampen die plaatsvonden op de Zuiderzee tussen
circa 1870 en 1920. Deze database leent zich dus
uitstekend voor het zoeken naar de melding van
de scheepsramp van de ZQ 18. De belangrijkste
aandachtspunten daarbij waren: een tjalk of tjalkachtige, vergaan in 1892 of daarna op ‘De Knar’,
geladen met steenkolen en mogelijk gerelateerd
aan de omgeving van Veendam en/of Wildervank.
Al deze criteria leidden uiteindelijk naar het
volgende krantenbericht uit het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 22 juni 1893:

Harderwijk, 20 juni. In den afgeloopen nacht is op
een half uur gaans van de stad op de Zuiderzee (de
z.g. “Knaar”), gezonken de tjalk De drie Gezusters,
komende van Rotterdam en bevaren door schipper Meijer uit Wildervank, inhoudende 31 last
steenkoolen voor de gemeentelijke gasfabriek. Naar
men vermeent waren schip en lading verzekerd; de
opvarenden zijn gered.

Dat mag in de krant! Archeohistorisch onderzoek naar de ondergang van een 19de-eeuwse tjalk op de Zuiderzee

Fig. 5. De wraklocatie van de ZQ 18 ten
opzichte van de in de
kranten beschreven
rampplek ten westen
van Harderwijk.

Ook verschillende andere kranten plaatsten op diezelfde dag of enkele dagen daarna een soortgelijk
bericht. De inhoud van het bovenstaande krantenbericht komt zeer goed overeen met de eerder
verzamelde gegevens: een tjalk, afkomstig uit
Wildervank, geladen met steenkolen en vergaan in
1893 in de omgeving van Harderwijk. De exacte
wraklocatie is niet af te lezen in dit krantenartikel, maar een ander bericht uit het Algemeen
Handelsblad van 25 juni 1893 biedt uitkomst:

Volgens meededeeling van den Inspecteur over het
Loodswezen in het district … is op de Harderwijkerbank, Zuiderzee, 3de district een tjalk gezonken op
ongeveer 52° 22’ 50” N.b. en 0°40’ O.l. Het wrak
wordt aangeduid door eene stompe wrakton en door
een lichtschip dat de reglementair voorgeschreven
lichten toon.

De in dit krantenbericht genoemde wraklocatie
staat vermeld in noorderbreedte-oosterlengtegraden, waarbij in de 19de eeuw nog gebruik gemaakt
werd van het oude gradenstelsel; de nulmeridiaan lag toen ter hoogte van de Westerkerk in
Amsterdam. De coördinaten zijn handmatig omgerekend naar moderne Rijksdriehoekscoördinaten
(RD_new) en tonen een locatie in Flevoland op
circa 2,5 km afstand van de wraklocatie van de ZQ
18 (fig. 5). Wraklocaties werden in de 19de eeuw
geschat met relatief beperkte middelen, vaak niet
meer dan een topografische kaart en enkele kerktorens aan de horizon, waardoor een afwijking van
2,5 km op een watermassa zonder duidelijke ijkpunten nagenoeg verwaarloosbaar is. In de directe
omgeving van scheepswrak ZQ 18 zijn nog enkele
andere wrakken aangetroffen, maar geen van deze
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wrakken vertoont ook maar enige overeenkomst
met de scheepsramp van 20 juni 1893.
De exacte koppeling tussen de verzamelde
historische en archeologische data bewijst dat
scheepswrak ZQ 18 de tjalk De Drie Gezusters van
schipper W. Meijer uit Wildervank was. Het schip
was op 20 juni 1893 vertrokken uit Rotterdam
met een lading steenkolen voor de gemeentelijke
gasfabriek in Wildervank maar zou daar nooit
aankomen. In de nacht van 20 op 21 juni 1893
sloeg het noodlot toe en verging het schip in het
zicht van Harderwijk op de Zuiderzee. Uit de
krantenberichten kan nog worden opgemaakt dat
de opvarenden werden gered en dat het schip
verzekerd was. Het verhaal heeft dus nog een
enigszins goede afloop.

Slotbeschouwing

Het aantal keren dat van een scheepswrak uit
de voormalige Zuiderzee de naam en het exacte
moment van ondergang werd achterhaald, is op
twee handen te tellen. In de meeste gevallen kan
tot op een eeuw tot maximaal een halve eeuw
nauwkeurig worden ingeschat wanneer een schip
is vergaan. Deze bijdrage heeft echter aangetoond
dat voor de jongste Zuiderzeewrakken (19de en
20ste eeuw), mits voldoende relevant vondstmateriaal wordt aangetroffen, een directe koppeling
tussen historische bronnen (beschrijving van
een scheepsramp) en de fysieke overblijfselen
(het scheepswrak) kan worden gemaakt. Veertig
jaar na de opgraving van scheepswrak ZQ 18 is
vastgesteld dat dit het restant van het schip van
schipper W. Meijer uit Wildervank was, en dat het
de naam De Drie Gezusters droeg. Toch blijven er
voorlopig nog verschillende vragen open staan.
Wat was de oorzaak van de scheepsramp? Wie
waren er naast schipper Meijer nog meer aan
boord? Wat is er na de ramp met de opvarenden
gebeurd? Is het mogelijk om het nageslacht van
schipper Meijer op te sporen? In het komende
studiejaar zal de auteur proberen een antwoord te
vinden op deze nieuwe vragen. Feit blijft dat het
overschrijven en natekenen van de papiersnippers
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van groot belang is geweest voor de totstandkoming van dit onderzoek. Zonder deze informatie
zou de speurtocht naar de ware identiteit van de
ZQ 18 waarschijnlijk niet tot een goed einde zijn
gebracht. De moraal van het verhaal: iets wat nu
niet kan, zou in de toekomst zomaar eens kunnen.

Dankwoord

Voor de totstandkoming van dit artikel ben ik
in de eerste plaats dank verschuldigd aan de
uitvoerend archeologen in 1979: Van der Land,
Van Veen, Van Dijk en Reinders. Ook dank ik Rik
Hijlkema, Tayla van Ingen en Remco Keegstra
voor het doorspitten van krantenarchieven.
Tot slot gaat mijn dank uit naar Morvenna van
Rijn, Remco Bronkhorst, Joran Smale en Harold
Broekmans voor hun nuttige input.

This must be in the newspaper!
Archaeo-historical research into
the wreck of a 19th century sailing
barge on the Zuiderzee
This paper focuses on a flat-bottomed sailing
barge (known as a tjalk) built in the 19th-century that was wrecked on the Zuiderzee, the
Netherlands. The wreck of the tjalk was discovered and excavated in the 1970s on lot ZQ 18
near Zeewolde (province of Flevoland). Inside
the wreck, hundreds of objects were discovered,
including more than 30 scraps of printed paper
that were initially interpreted as being part of a
bible. New research, based on keyword analyses
in digital archives, has revealed the identity
of almost all of these scraps. Most of them
come from several editions (1890 and 1892)
of the local newspaper, called the Nieuwe
Veendammer Courant. Clearly, the ship was
connected to the surroundings of Veendam. This
newly available information was successfully
used to examine historical records that mentioned shipwrecks on the Zuiderzee from 1892
onwards. The shipwreck ZQ 18 turned out to
be that of the Drie Gezusters, owned by captain
W. Meijer of Wildervank, which sank on the
Zuiderzee during the night of June 19, 1893.
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Noten

1. Groninger Instituut voor Archeologie,
Poststraat 6, 9712 ER Groningen,
y.t.van.popta@rug.nl.
2. Deze gegevens zijn afkomstig uit een nog niet
gepubliceerd onderzoek van de auteur over
19de-eeuwse scheepvaart op de Zuiderzee.
3. Het archief van de Koninklijke Bibliotheek is
raadpleegbaar via https://www.delpher.nl.
4. Opbranden was tot ver in de jaren 80 van de
vorige eeuw de gebruikelijke methode om
van de grote hoeveelheden scheepshout af te
komen. Het hout was veelal ongeschikt voor
hergebruik door uitdroging en vervuiling
(teer- en verfresten).
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