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At this co lloqu ium  prom oting  m aritim e and fluvial a rchaeo logy in Belgium , it is fitting to take 
stock and consider the ship remains that have been found here. It is the aim o f this overview to 
po in t ou t some o f the trem endous potentia l o f Belgium in this fie ld , and a t the same tim e to 
dem onstrate tha t this potentia l can be fu lfilled  only if shipwrecks receive p roper a rchaeo log ica l 
excavation, conservation, and study.

This paper focuses on boa t and ship finds from  A ntiqu ity and the M idd le  Ages: logboats from 
Austruweel (Antwerp); Roman-era boats from  Pom m eroeul; Roman o r early m edieval boats 
from  Brugge and O ostende ; early m edieval finds from Knokke, Appels, M oerzeke-M ariekerke, 
Zele, W etteren, H am m e, and Antw erp; possible rem ains o f a V iking ship from  Antw erp; and late 
m edieval logboats, p lanked boats and a large cog from  the Antwerp area. W ith the exception 
o f the boats from  Pommeroeul and the large cog, none o f these remains have been properly 
excavated o r docum ented. Finds are briefly discussed, placed in the ir historical context, and 
evaluated with respect to the ir im portance fo r the history o f seafaring.

Belgium is a country located on the North Sea and crisscrossed by navigab le  rivers and streams. 
Thus it is to be expected that w aterborne transport played an im portan t role in human activities 
in the past, as it does today. W hat is m ore, the frequent silting up and lateral m ovem ent o f 
waterways in the low lands o f Belgium has created excellent opportun ities fo r the preservation o f 
sunken and abandoned boats and ships m ade o f o rgan ic materials. The current absence o f 
boat finds predating the era o f Roman occupation  is rem arkable , but must be due to chance, 
since until recently Belgium did not have a law  protecting archaeo log ica l discoveries.

In contrast, the wealth o f boa t remains dating to the M ig ra tion  period is unique in this part o f 
Europe. G erm an ic  tribes m igra ting  over the Rhine after the d is in tegration o f the Roman Empire 
b rough t the ir own ships. Six figureheads dredged up from  the River Scheldt provide a tanta liz ing 
glim pse o f these new craft, but no hull remains have been preserved to tell us how  these ships 
contributed to the success o f the Frankish im m igrants.

It is likely that a b lending o f local 'R om ano-C e ltic ' and newly arrived G erm an ic  boa tbu ild ing  
methods took  place. Understanding how such transfer o f techno logy actua lly happened w ould 
give us va luable  insights into the relations between local people and im m igrants. It is possible 
tha t the boa t from O ostende, in its reliance on heavy oak p lanking rem iniscent o f the 'R om ano- 
C e ltic ' trad ition  and with its overlapp ing  strokes com parab le  to Scandinavian vessels, is such a 
hybrid craft, but ou r in fo rm ation  is sketchy and the boat's date not well established. Fascinating 
is the report tha t it carried an octagona l w ooden tow er am idships. Some reconstructions o f the 
boat from  Brugge w ould  likewise m ake it a good cand ida te  fo r an early m edieval hybrid, but 
there is again considerab le  am bigu ity  abou t its date and construction. O n e  study considers it to 
be a 2nd o r 3rd c. A .C . vessel typical o f the 'R om ano-C e ltic ' trad ition .

In the 9th and early 10th centuries, Belgium , like its neighbors, was terrorized by Vikings. In 
spite o f the ir strongly fe lt presence, those Scandinavians have left few physical remains in this 
country. Some ship timbers found by chance on the left bank o f the River Scheldt in Antwerp,
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bu ilt in the V iking trad ition  and with m ed¡evaI-style w rough t iron nails, may be long to a V iking 
vessel, but C l 4 dating suggests tha t they postdate the V iking age.

A fter the V iking attacks, the econom y recovered, and soon cities dom inated po litica l, 
econom ic, and social life. A  p rom inent late m edieval trad ing  vessel in this region was the hulk. 
M edieval depictions show it with a crescent shape and seem ingly im probab le  upcurving p lank 
runs. In spite o f its im portance, the construction o f the hulk is little understood, p rim arily  
because o f the lack o f identifiab le  ship remains.

Some researchers have proposed tha t expanded logboats o f the so-called 'U trech t type' dating 
to the 1 O th-1 2th centuries are early hulks. These logboats are crescent-shaped and have sides 
raised by curving strokes. It is hypothesized tha t when late m edieval builders ran ou t o f large 
oak trees needed to m ake these logboats, they switched to fu lly  p lanked hulks.

Finds from  Belgium seem to support this hypothesis. O n e  1 1 th-century Utrecht-type lo g b oa t and 
fragm ents o f possibly a second one have been found as fa r south as the Antwerp harbor. Two 
fu lly p lanked 1 3th-century vessels found elsewhere in this harbor have a com parab le  hull shape 
in plan view. Even though the ir p ro file  was not docum ented, the ir closely-set symmetrical f lo o r 
timbers and hull extremities form ed by upcurving bottom  planks makes them excellent 
candidates to be the fu lly p lanked successors o f the Utrecht type. Their overlapp ing  side 
p lanking reportedly is jo ined in a unique m anner, suggesting tha t they belong to an as yet 
unknown local boa tbu ild ing  trad ition .

Two sm aller hulls with s im ila r characteristics but extremities ending in a stem and sternpost were 
found partia lly  superim posed over these possible hulks. W ith the ir posts, flush bottom  planks 
and overlapp ing  side p lanking they are rem iniscent o f cogs, but the ir strokes are jo ined in a 
d ifferent m anner tha t is identical to  the joins o f the possible hulks.

In the 12th century, large ships in northern Europe changed from  the quarte r rudder to the fixed 
stern rudder. The earliest known stern rudders are seen on hulks depicted on Flemish baptism al 
fonts from  Zedelgem  and W inchester. This suggests that the stern rudder was invented in 
Belgium , but w ithou t actual ship finds tha t must rem ain a hypothesis.

During the 1 3th and 1 4th centuries, the m ost im portan t trad ing vessel was the cog. A  large and 
beautifu lly  preserved exam ple o f a 14th-century seagoing cog was recently excavated at Doei in 
the ha rbo r o f Antwerp.

In sum, it is likely tha t some very im portan t developm ents in early European sh ipbuild ing  took 
place in Belgium. O n ly  p roper a rchaeo log ica l treatm ent o f ship finds w ill ensure tha t ou r 
country takes the p lace it deserves in the history o f ancient and medieval European seafaring.
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Het co lloqu ium  ter bevordering van de m aritiem e en fluvia le  a rcheo log ie  in België is w e llich t 
een ideale gelegenheid om de scheepsresten die hier werden gevonden te inventariseren en te 
onderzoeken. Het doei van d it overzicht is het enorm e potentieel van België op da t v lak te 
benadrukken en tege lijkertijd  aan te tonen da t d it potentieel enkel kan worden gerealiseerd 
indien de scheepswrakken behoorlijk  worden opgegraven, bewaard en bestudeerd.

Deze b ijd rage legt de nadruk op scheepsvondsten u it de oudheid  en de m iddeleeuwen. Het 
betreft: boom stam kano 's u it Austruweel (Antwerpen), boten u it de Romeinse tijd  uit
Pom m eroeul, Romeinse o f vroegm iddeleeuwse boten u it Brugge en O ostende, 
vroegm iddeleeuwse vondsten uit Knokke, Appels, M oerzeke-M ariekerke, Zele, W etteren, 
Ham m e en Antw erpen, m oge lijke  overblijfselen van een V ikingschip u it Antwerpen, 
laatm iddeleeuw se boom stam kano 's, u it planken gebouw de boten en een grote  kogge uit de 
om geving van Antwerpen. M et u itzondering van de boten uit Pommeroeul en de grote  kogge 
werden geen van deze overblijfselen naar behoren opgegraven o f gedocum enteerd. Vondsten 
worden kort besproken en in hun historische context geplaatst. Hun belang voo r de 
geschiedenis van de zeevaart w ord t beoordeeld.

België is aan de Noordzee gelegen en w ord t doorkru is t d o o r bevaarbare rivieren en stromen. Er 
kan dus worden aangenom en dat transport over w ater in het verleden een be langrijke  rol 
speelde bij de m enselijke activ ite iten, zoals da t nu nog steeds het geval is. Bovendien creëerden 
de frequente verzilting en de la tera le  beweging van waterwegen in de laag landen van België 
uitstekende om standigheden voo r de bewaring van gezonken en achtergelaten boten en 
schepen gem aakt u it organische m ateria len. Het ontbreken van scheepsvondsten die dateren 
van vóó r de Romeinse bezetting is m erkwaardig m aar m oet te w ijten zijn aan toeval, aangezien 
België to t voo r kort geen wet had die archeolog ische vondsten beschermt.

Daarentegen is de overvloed aan scheepsresten u it de periode van de G ro te  Volksverhuizing 
uniek in d it deel van Europa. G erm aanse stammen die over de Rijn trokken na het ineenstorten 
van het Romeinse Rijk brachten hun eigen schepen mee. Zes boegbeelden die werden opgevist 
uit de Schelde bieden een aan lokke lijke  g lim p  van d it nieuwe scheepstype, m aar er zijn geen 
overblijfselen van de rom p gevonden die ons iets m eer hadden kunnen vertellen over hoe deze 
schepen hebben b ijgedragen to t het succes van de Frankische im m igranten.

W aarsch ijn lijk  vond een verm enging van de loka le  'Rom eins-Keltische' en de nieuwe 
G erm aanse scheepsbouwm ethoden plaats. Een begrip  van de m an ier w aarop die overdracht 
van techno log ie  in werkelijkheid plaatsvond zou ons een w aardevol inzicht geven in de relaties 
tussen de loka le  bevolking en deze im m igranten. Het is m oge lijk  da t de b oo t van O ostende, 
met zijn zware eiken beplanking  die doe t denken aan de 'Rom eins-Keltische' trad itie  en m et zijn 
overlappende hu idgangen die ve rge lijkbaar zijn m et die van Scandinavische schepen, een 
derge lijk  hybride vaartu ig  is, m aar onze in fo rm atie  is onvo lled ig  en het is niet du ide lijk  hoe oud 
de b oo t precies is. Fascinerend is de vaststelling da t de boo t in het m idden een achthoekig  
houten kasteel had. O p  basis van enkele reconstructies van de boo t van Brugge zou d it 
boottype een vroegm iddeleeuws hybride scheepstype kunnen zijn, m aar w ederom  is er
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ondu ide lijkhe id  over de exacte ouderdom  en de scheepsbouw. Volgens één studie is het een 
typisch Romeins-Keltisch vaartu ig  u it de 2e  o f 3e eeuw na Christus.

In de 9e en vroege 1 Oe eeuw werd de bevolk ing van het g rondgeb ied  van het latere België net 
ais d it van de om liggende  landen geterroriseerd d o o r de Vikings. O ndanks hun uitgesproken 
aanwezigheid hebben deze noorderlingen m aar w einig fysische overblijfselen achtergelaten in 
d it land. Enkele spanten d ie per toeval gevonden werden op de linkeroever van de Schelde in 
Antwerpen en volgens de trad itione le  bouw m ethode van de Vikings met smeedijzeren nagels in 
m iddeleeuwse stijl vervaard igd werden, horen misschien toe aan een vikingschip, m aar volgens 
datering met de C 14-m ethode  zouden de spanten stammen uit een periode die na het 
V ik ing tijdperk valt.

Na de aanvallen van de Vikings herstelde de econom ie  zich en begonnen de steden al snel het 
po litieke, econom ische en socia le leven te overheersen. Een be langrijk  laatm iddeleeuws 
handelsvaartuig in deze regio was de hulk. In m iddeleeuwse afbeeld ingen heeft d it schip de 
vorm van een m aansikkel en een sch ijnbaar onm oge lijke  opwaarts krom m ende beplanking. 
O ndanks het belang van d it schip is het niet du ide lijk  hoe d it schip gebouw d werd, vooral 
om da t er geen identificeerbare overblijfselen van d it scheepstype gevonden werden.

Som m ige onderzoekers stellen da t de verlengde boom stam kano 's van het zogenaam de 
'U trechts type ' uit de 10de to t 12e eeuw e igenlijk  vroege hulken zijn. Deze boom stam kano 's 
hebben de vorm van een m aansikkel en de zijden zijn verhoogd d o o r m iddel van gebogen 
huidgangen. Er w ord t verondersteld dat de overstap naa r vo lled ig  beplankte hulken plaatsvond 
toen laatm iddeleeuw se scheepsbouwers geen grote  eiken m eer hadden om deze 
boom stam kano 's te maken.

Vondsten uit België lijken deze hypothese te bevestigen. Een boom stam kano van het Utrechts 
type u it de 1 1 e eeuw en fragm enten van een m oge lijk  tweede exem plaar werden te Antwerpen 
gevonden, to t nog toe de meest zu ide lijk  gelegen vindplaats van d it type schepen. Twee elders 
in deze haven gevonden vo lled ig  beplankte 13e-eeuwse vaartu igen hebben een qua vorm 
verge lijkbare rom p. Hoewel hun profie l niet gedocum enteerd w erd, is het zeer goed m oge lijk  
da t ze de vo lled ig  beplankte opvolgers van het Utrechts type zijn, voora l d o o r hun zeer nauw 
aaneengesloten symmetrische vloerbep lanking  en uiteinden van de rom p, gevorm d d o o r de 
opwaarts gebogen bodem beplanking . De overlappende zijbep lanking  zou op een unieke 
m anier verbonden zijn, w at suggereert da t deze boten werden gebouw d volgens een nog 
onbekende loka le  scheepsbouwtraditie.

Twee kleinere scheepsrompen m et ge lijkaard ige  kenmerken m aar met uite inden d ie u itlopen op 
een voor- en achtersteven werden gedeelte lijk  bovenop deze m oge lijke  hulken gevonden. Hun 
stevens, vlakke bodem beplanking  en overlappende zijbep lanking  doen aan koggen denken, 
m aar hun hu idgangen zijn sam engevoegd op een m anier die identiek is aan de m an ier w aarop 
de naden van de m oge lijke  hulken gevorm d zijn.

In de 12e eeuw schakelden grote schepen in N oord-E uropa over van het z ijroer naar het vaste 
achtersteven roer. De oudste gekende achterstevenroeren zijn te zien op afbeeld ingen van 
hulken op V laam se doopvonten uit Zedelgem  en W inchester. D it suggereert da t het 
achterstevenroer u itgevonden werd in België, m a a rzo n d e r echte scheepsvondsten b lijft d it enkel 
een hypothese.

In de 13e en 14e eeuw was het belangrijkste handelsvaartu ig de kogge. Een g roo t en 
uitstekend bewaard exem plaar van een 14e-eeuwse zeevarende kogge werd onlangs 
opgegraven in de haven van Antwerpen in Doei.
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Sam engevat is het w aarsch ijn lijk  da t enkele uiterm ate be langrijke  ontw ikkelingen in vroeg- 
Europese scheepsbouw plaatsvonden in de zone van het latere België. Enkel een correcte 
archeolog ische benadering van scheepsvondsten kan verzekeren dat België de plaats inneem t 
die het verd ient in de geschiedenis van de Europese zeevaart in de oudheid  en de 
m iddeleeuwen.
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