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Peter Hamer

Vanw e,ar de IIo o gae,r s ?

i

lnleiding
Een bij lezers en bezoekers regelmatig terugkomende vraag is:
,,'troor komt de hoogaars vandaart? De meeste tradittonele scheep
:typen zijn algemeen voorkomend, en niet gebonden aon een
soecifieke regio. Zo heb je bijvoorbeeld Frlese, maar ook Hollandse
et Zaanse boeiers. Alaar de hoogaars komt uitslultend voor in de
Z -; t C t rtiesteI ijke deIta.

Hendrtck Avercamp, Riviergezlcht; ca. 16lA
Bron: Boorbalans 4, Archeologisch onderzoek Wlllemsspoortunnel Ratterdam

De vloot van Nederlandse traditionele schepen kent een enorme
verscheidenheid, een vluchtig overzicht levert alleen al voor de
zeilende vloot meer dan 60 typen op. De meeste vandaag de dag
nog voorkomende typebenamingen dateren uit de late lB" en
begin l9' eeuw of later. Slechts enkele typen, zools de schouw en
de boeier, worden al vermeld omtrent het ernde van de 15, eeuw.
l\,4aar geldt dat ook voor de hoogaars?
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Reconstructtetekening van de /3' eeuwse punter Rotterdam 2.

De oudste Nederlandse scheepstypen

De benaming schouw of scou dateert al uit de 14" eeuw, maar
hoe een dergelijk schip eruit zag is niet met zekerheid vast
te stellen. Volgens 'Seeman', het l\4aritiem Woordenboek van
Wigardus ) Winschoten ('1631), was de schouw "een praam,
platboomde schuit met een platte voor- en achtersteven", en
vooral gebruikt als veerpont.
De boeier was van oorsprong een zeegaand vrachtschip, en
is pas in de loop van de 17" en lB" eeuw verder ontwikkeld
tot het model zoals we dat kennen van de huidige jachten.
Het model van de schouw en de boeier hebben in de loop
van de tijd de nodige ingrrlpende veranderingen ondergaan,
als gevolg van aanpassingen aan de behoeften van bedrijf en
gebruikers.
Verder moeten we het doen met de benaming 'schuiti
volgens Seeman "een kleine soort van vaartuigen, waarvan
wel de voornaamste zijn trekschuit, schietschuit, steigerschuit,
sei I sch uit, tentsch u it, to chtsch uit etc.".

Hoe zat dat met de hoogaars? Hetzelfde woordenboek
vermeldt de hoogaars als "hoogers, een Schuit, dit wat hooger
als een gemene boere Schuit opgeboeid is; voornamendlijk
op de Maas, Lek en llssel gebruikelijk." Dat duidt op het veen-
gebied van Zuid Holland en Utrecht als herkomst van de
hoogaars.

Eeuwen oude bouwmethode

n 2008 ls lrr diezelde reg o, in het 'qroene hart' b; het
p aatsje De tVeern in Utrecht, een punterachtig scheepje uit
de Romernse tijd opgegraven (De lVeern 6), dat vermoede ijk
dateert uit de derde eeurry. Het heeft een engte van 9 r.eter
bij een breedte van rulm een meter, met een plat lancet
vormig vlak waarin een inkeping voor de steven. De zijden
bestonden vermoede ijk uit twee overnaadse gangen waar
van de onderste (het klmboord) onder een hoek van ca. 125
graden tegen het vak r,vas gespijkerd De spantafstand was
een Romeinse voet, ca. 29,5 cm. Alle verbindingen waren
gesprjkerd.
Tot de Rome ns-. puntervondst in De \4eern ging men ervan
ult dat het punterr,vpe in de lViddeleeuwen in een Hol andse
context v/as ontstaan. N4aar de spijkers, die nog in het hout
zitten, maken duide ijk dat het om een scheep;e uit de
Rorneinse tr1d gaat. Spljkers werden in dre tijd a een door
de Romeinen gebruikt, later werden planken al een nog met
houten pinnen aan elkaar verbonden.
Zo is ln Rotterdam onder de oude dijk van de Rotte een vri-1-

wel gave dertiende eeuwse punter opgegraven, waarvan de
onderste (kim)qanq ook onder een hoek van ca. 125 gaden is

verbonden met het vlak, door midde van houten pennen. De
zijden van dit scheeple bestaan uit twee overnaadse boorden,
die dan weer met spijkers aan elkaar zi.1n verbonden.
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Oudst bekende lijntekening van een hoogaars, uit
"Collection de la l\4arine Francatse, Bateoux Hollandais
Toulon /834".

Hoewel de punterachtlge schepen dus al voorkomen in de
vroege middeleeuwen, dateert de oudst bekende vermelding
van de punier als type pas uit het begin van de zeventiende
eeuw (1618).

De rompvorm van de punterachtige schepen vertoont een
aantal kenmerken die in wlsselende samenstel ing kunnen
voorkomen:

het vlak is plat en is icht opgebogen in engterichting,
het vlak is voor en achter ancetvormig en bestaat uit twee
of drie gangen,

- de stevens zi.jn recht en staan onder een hoek ten opzicht
van de waterlijn,

- de inhouten bestaan afwisselend uit een leqger en twee
kn ieen,

- de kim is scherp,
- de zijden zi.jn a dan niet opgeboeid,

De constructie maakt in de loop van de tijd een ontwikke ing
doo; waarbij de schepen worden opgeboeid, en de houten
pennen worden vervangen door spijkers.

Door de grote overeenkomsten tussen middeleeuwse punters
die in Rorterdam en de lJsselmeerpolders zijn opgegraven, en
de moderne punters uit Giethoorn, gaan de archeologen uit
van continulteit in scheepstechnoloq ie.

De tekelrngen var-r l: .'l-le Kinderdrlkse hoogaars verto-
nen opn.rerke i.1ke ccns-.,,:. e,,,e overeenkomsten met deze
scheepjes: het oorsp.ori<e i-1k lancetvormige vlak, de rechte
val ende stevens, de tecen het vlak gespijkerde boorden met
een kimhoek van ca. 135 qraden en de spantafstand van een
Amsterdamse voet (28,3 cm) Bij deze hoogaarzen bestonden
de inhouten uit afrr,risse ende leggers en spanten/oplangers,
waarvan de knieen een korte en een lange poot hadden. Die
waren afwisselend aan bakboord en aan stuurboord gep aatst,
zoa s bij de Rotterdamse punter. En zoals bij het model van
een kleine hoogaars zoals beschreven door J. Van Beylen in
'De Hoogaars en de visserij in Arnemuiden', pag.3O1. De zljden
bestonden uit drie overnaadse gangen en een opboeise . Die
waren dus hoger opgeboeid dan de oorspronkelijke punter,
wat overeenkornt met de definitie uit'Seeman'.
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Het vereist nader onderzoek, maar is hier mogelilk ook sprake
van overgeleverde bouwtechniek, en was de punter dus de
stamvader van de hoogaars? Het is in ieder geva opmerkelijk
dat de bouwtechniek van de midde eeuwse punter na meel
dan acht eeuwen in de zestiger jaren van de twintigste eeuw
nog vrijwel ongewilzigd werd toegepast op de werf van de
gebroeders iVeerman in Arnemuiden.

Documentatie

De oudst bekende vermelding van de hoogaars komt voor
in het verslag van de overvaJ van de 'Hoeksche' Rotterdam
mers op het 'Kabeljauwsche' Schoonhoven in december
,1488 (lonker Frans oorlog 1488 1490), als rrisschuit voor de
drijfnetvisseril. "De stad bleef in de wapenen tot den helde-
ren ogtend-stond, toen enige boeren en vissers, die hunnen
hoogers en drijfnetten uit angst verlaaten hebben ..... uit de
schuilhoeken tevoorschijn kwamen". Dat de benaming n een
officieel versag wordt gebruikt betekent dat dle al flink was
in gebu rg e rd.
n de l6'' eeuw volgt een aantal vermeldingen a s vrachtschip
op de lVaas, maar de omschrijving 'Samoureus ofte hoocheers
schip'doet vermoeden dat het hier om een ander type schip
gaat. Daarna komt de benaming vaker voor, vooral in de Oud
Notarie e archieven van Rotterdam (lsselmonde) in het eerste
kwart van de l/'eeuw. Het type wordt ookvermeld in reke
ningen uit begin l7'" eeuw, als vrachtscheepje bi; di.lkwerken
'n de Merwedepolder (,l618) en in Vlaanderen (,l619). Kennelijk
,.,;as het toen al een algemeen voorkomend type in de Zuid-

"este ijke de ta.
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Hoogendam, l/ll
Bron: Hortdschrift Het
Scheepvaart museum,
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Pas in de oop van de achttiende eeuw komen er geschreven
bestekken beschikbaar. 7o is er het (onvo ledige) bestek van
een hoogaars, gebouwd op de werf van Leendert Hoogen-
dam in l\4aassluis in 1711. In de negentiende eeuw wordt de
documentatie breder, met tekeningen van Boot in Delft Vrij
endam, A.C, Kriens in Kinderdrjk, en de werfboeken van Fop
Smit, Jonker en l\/eerman.

Hoe zagen die hoogaarzen er uit?

De oudst bekende afbeeldingen ziln een schi derij van Hend
rickAvercamp en een schilderij van -lan Porcel is ult het eerste
decennium van de l7'eeuw, waarop een duidelijk herkenbare
hoogaars ls afgebee d, respectieve ijk a s veerschip en a s

visserssch ip.

Om te onderzoeken ln hoeverre het hoogaarsmodel in
de loop van de tijd is veranderd, is aal de hand van recent
beschikbaar gekomen documenten een analyse gemaakt van
de afmetingen en verhoudingen van het type.
Vooral de 'schrijfboekjes' van de werf van de Gebroeders
l\,4eerman in Arnemuiden geven waardevolle informatle in de
vorm van uitgebreide bestekbeschrijvingen met afmetingen
van meer dan T00 gebouwde hoogaarzen over de periode
van l863 tot 1961 , Ookvan de werf van -lonker aan de Kinder
dijk ziln geschreven bestekken bewaard van een dertgta
hoogaarzen u t de periode lB57 tot T875.

Daarnaast is gebruik gemaakt van tekeningen ult het Nlarl-
tiem l\,4useum Rotterdam zoals een vijfta tekeningen van
Klnderdijkse hoogaarzen van A.C. Kriens en van Boot uit het
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Hoogaars von de werf van G. Boat, DelftVrijendam, 18//
B ro n: l\4 o ritiem lil useu m Rotterd a m.

Schrrlfboekje van C. lt/ieerman met
'maten van de bootjes enz.'

Brctt. Call Htstortsche Scheepswerf Arnemutden.

derde kwart van de negentiende eeuw, Voor de gegevens
van de 20" eeuwse hoogaarzen zi;n de tekeningen opgeme
ten van een aantal op de werf van Van Duivendilk op Tholen
ontdekte tekeningen, waaronder de vroegst bekende tekenin-
gen van hoogaarzen voor zowel de visserijpolitie a s voor de
pleziervaart.
Al deze oorspronke ijke documenten geven een bee d van de
ontwikkelingen van de hoogaars over- een periode van ruim
honderdvi;ft:ig jaar

Alle geschreven bestekken vo gen de bour,vvolgorde rran
het schip, te beginnen mel Ce .note ,iar'r hei ,':k, de basis
van alle afmetingen van een hcc::a's. l:- . :.:'or" r r.ri3i.-

schijnli'1k dat de scheepsbou,.,,,,er ='k..a l:r rt::- - .; - een
aantal vaste verhoud ngen, uitgaan:e ,a- :r: ar-.t:e,,'an het
vlak. Het vak blijkt een vaste ergte/breedte ','erhouding te
hebben van 3,6 op 1, Het is druppevormig, de ronde kant
naar voren, waarbij de randen voor op de hartlijn aansluiten in
een hoek van 85 tot 90 graden. Bij vroege kleine (Kinderdijkse)
hoogaarzen is het vlak aan de voorzijde aanzienlijk scherper,
tot zelfs la ncetvormig.
De hoogaars heeft rechte vallende voor en achterstevens en
de voorsteven staat bij de Kinderdijkse versie wat steiler dan
bij de grote hoogaarzen. De tekeningen tonen bij jachten
vaak een loefbilter en soms een beperkte vlakti ling (max. ca.4
graden). Andere gangbare kwalificaties zoals verloop van het
berghout in het achteraanzicht en het verloop van de zeeg in
zi)aanzicit zijn niet eenduidig te af te eiden uit de beschik-
bare documenten.
Daarnaast worden een aantal andere afmettngen beschre-
ven, we ke dat zijn varieert van werf tot werl Sommige van
deze afmetingen, bijvoorbeeld de zeeg, varieren met de
werf waar de schepen ziln gebouwd ol de thuishaven van de
opd rachtgever.

Uit de analyse b ijkt dat voor a le bestudeerde bestekken en
tekeningen, onafhankelijk van de werf of de bestemming
van het schip (visserman, vrachtschip of jacht) er een tiental
hoofdafmetingen zijn die, naast drie hoeken, bepalend zijn
voor het aanzien van het hoogaarstype. Deze afmetingen
kunnen worden weergegeven a s universele verhoudingen.
De kimhoek werd bepaa d met een vaste ma , die per werf
licht varieerde.
Opvallend is dat de spreding van de lrraarden van deze
verhoudingen (mar. ca. 200/6) De re atle,,re spreidiro bledt
de noodzakeli-1ke rulrrte . oor . jr a. : al= lr'.-i.aat door de
ambachte ijke bour,t,r'retr.oJ.. --.i :,=[r.,. i .: rrareriaa, en
de wensen van de opcia:--:l= =' l:sa-lanl,s,,irordt daar-
door de herkenbaarhe,l ,,l. '':. ca.. d ,,,an Ce hoooaars niet
wezenlijk be nv oed.

Samenvatting

De hoogaars is vermoedeli;k het oudste nog bestaande en
benoemde scheepstype van Nederland, ontwikke d sinds de
vroege middeleeuwen uit een punterachtig vaartuig uit de
veenmoerassen tussen de Lek en de lssel.
Ten gevolge van de toenemende urbanisatie in de reg o (12=

tot l4" eeuw) ontstond er meer handel en een behcer.e aa-
een grotere laadcapaciteit. De oorspronkel lke 'ol:i-.r-sai'! t'
zou in verband daarmee in de oop van de '.ee'. eiCe eeuw
zijn opgeboeid: een 'hoogere schLrlt' oi roc:er:
Het model van de hoogaars is s rcls r:-.ir r- zeventiende
eeuw niet opval end gewi;zigd o':Janr. cl.- r'ergroting van
de engte, het verbrede ,ioorsa'p, :r ce introductie van
het ronde achterschip en kar',,ee bo..r,,,,,,aan het einde van de
negentiende eeuw.
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