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Stellingen proefschrift  

De Zuiderzee als transportlandschap 

Historische maritieme archeologie van de turfvaart (1550-1700)  

Wouter Bastiaan Waldus, 23 september 2021 

 (10 stuks) 

1. De turfvaart op de Zuiderzee heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van de 

vroegmoderne Hollandse economie (hoofdstuk 10, dit proefschrift). 

 

2. De vloot vrachtschepen die nodig was voor het turftransport over de Zuiderzee bestond 

gedurende het grootste deel van de 17e eeuw uit ruim 600 vaartuigen (hoofdstuk 4, dit 

proefschrift). 

 

3. Het scheepswrakkenbestand van het Zuiderzeegebied geeft een goede representatie van het 

type schepen en de scheepsbouwkundige ontwikkeling daarvan door de tijd heen, maar 

geeft geen representatief beeld van de vaarintensiteit in het verleden (hoofdstuk 5, dit 

proefschrift).  

 

4. Kogge-achtige schepen vormen de basis van de Nederlandse scheepsbouw. Gesteld kan 

worden dat de bouwers van binnenschepen tot de overgang naar ijzerbouw op conceptueel 

niveau koggen zijn blijven bouwen (hoofdstuk 6, dit proefschrift). 

 

5. De schipper van het turfschip dat gevonden is op kavel OR49 in Flevoland was afkomstig uit 

Blokzijl en had een verleden als militair in het Staatse leger (hoofdstuk 9, dit proefschrift).  

 

6. Gezinsbewoning aan boord van binnenschepen vond al rond het midden van de 17e eeuw 

plaats en is geen teken van armoede (hoofdstuk 10, dit proefschrift). 

 

7. De Moddermankogge (NM107) is mogelijk een van de vroegste bewijzen voor de 

heruitvinding van het langsgetuigde sprietzeil in Noordwest-Europa. Er zit niets anders op 

dan een wetenschappelijk onderbouwde, varende replica te maken en dit uit te testen 

(hoofdstuk 6, dit proefschrift). 

 

8. Het opgraven van een scheepswrak zonder poging tot een volledige wetenschappelijk 

onderbouwde reconstructie is weinig zinvol.  

 

9. Platbodemzeilen en de daaraan verbonden maritieme cultuur zouden bij UNESCO moeten 

worden voorgedragen als immaterieel cultureel erfgoed. 

 

10. Preventieve gezondheidszorg is weliswaar geen goed verdienmodel, maar biedt het meeste 

perspectief voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van onze samenleving.  


