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Onderzoek van zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding opgegraven 
op Spitsbergen: mogelijkheden en onmogelijkheden 
 

S.Y. Comis 

INLEI DI NG 

Gedurende het 35-jarige bestaan van het Arctisch Centrum van de 

Rijksuniversiteit van Groningen hebben verschillende archeologische expedities 

naar Spitsbergen plaatsgevonden. Doel van de opgravingscampagnes in de 

periode 1979–1981 was het onderzoek naar de overblijfselen van de 

walvisvaardersnederzetting Smeerenburg, teneinde meer te weten te komen 

over het leven en werken van Nederlandse walvisvaarders (Hacquebord, 1984). 

Vanwege de grote vraag naar traan en baleinen stuurde de Noordse Compagnie 

vanaf 1614 tot 1642 jaarlijks schepen naar Spitsbergen waar men tijdens de 

zomermaanden op walvissen jaagde en deze aan land verwerkte. Aan boord 

van de schepen bevonden zich overwegend Nederlanders maar ook Duitsers, 

Denen en Engelsen voeren mee. In de beginjaren van de walvisvaart gingen ook 

Baskische walvisvaarders mee vanwege hun specifieke vakkennis. Na het 

opheffen van de Noordse Compagnie ging men op Spitsbergen nog tot circa 

1660 door met de traanproductie. 

 Bij de voorbereidingen van de eerste expeditie in 1979, die onder leiding 

stond van drs. L. Hacquebord, thans hoogleraar verbonden aan het Arctisch 

Centrum, heeft men zich niet voldoende gerealiseerd dat men bij de opgravingen 

ook textielresten zou kunnen aantreffen. Tijdens de zomer van 1979 werden 

tussen de restanten van de traankokerijen en de huizen van 

walvisvaardersnederzetting Smeerenburg circa 45 textielfragmenten 

opgegraven.  

 

In de zomer van 1980 werd het opgravingsteam van het Arctisch Centrum 

uitgebreid met specialisten voor botanisch, menselijk en dierlijk botonderzoek, 

maar niet voor textiel. In dat jaar zou men verder gaan met het onderzoek in 

Smeerenburg. Groot was de verbazing van alle onderzoekers toen in deze 

nederzetting nog eens 250 verschillende textilia werden aangetroffen waaronder 

talrijke herkenbare kledingstukken. 

 In dat jaar ging men ook een deel van een grafveld op de Zeeuwse Uitkijk, 

ten noordoosten van Smeerenburg, opgraven. Vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw werden de walvissen namelijk niet meer aan land maar op 
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zee verwerkt. Men kwam alleen aan land om de doden te begraven op een van 

de vele Hollandse begraafplaatsen langs de kust van Spitsbergen. Het 

onderzoek van het grafveld Zeeuwse Uitkijk, waar vijftig graven uit de periode 

1650 tot 1750 werden onderzocht, werd vertraagd door de onverwachte vondst 

van tientallen kledingstukken en ander textiel. 

 Voorafgaand aan de laatste campagne van de opgraving in Smeerenburg in 

1981 vroeg ik of het zinvol was om nu een textieldeskundige mee te nemen. 

Nee, was het antwoord: het zou het afronden van onderzoek zijn en men 

verwachtte niet veel vondsten. In dat najaar werden nog eens ruim 350 

verschillende textilia op mijn bureau gedeponeerd. Uiteindelijk bleek dat men in 

die jaren een unieke collectie werkmanskleding uit de zeventiende en achttiende 

eeuw had opgegraven. 

KORTE BES CHRIJVI NG VA N DE K LE DI NG OP GE GRAVE N OP SPITS BE RGE N  

Gedurende de drie opgravingscampagnes werden in Smeerenburg uiteindelijk 

circa 650 verschillende textilia uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 

opgegraven. Tot deze vondsten behoren een jas, delen van drie pofbroeken, 

een hemd, een of twee mutsen, enkele complete en tientallen fragmenten van 

zwierige vilthoeden met een brede rand, een das (?), vele fragmenten van 

gebreide kousen, enkele geweven kousen (hozen), en talrijke vilten inlegzolen 

(Vons-Comis, 1984). De tientallen (restanten van) lage leren schoenen werden 

onderzocht door Goubitz (1988). Verder werden enkele bijzondere weefsels 

aangetroffen: een kostbaar dubbelweefsel met als motief een Bourgondische 

lelie en een fragment van een tapijt. Vrijwel alle vondsten zijn gemaakt van wol. 

Zijde, een kostbare grondstof die men in die periode volop aantreft in beerputten 

in de Nederlandse steden, is niet of nauwelijks aangetroffen. Hoewel linnen in 

Nederland vrijwel altijd vergaat bleken de omstandigheden op Spitsbergen zo 

gunstig dat enkele tientallen linnen weefsels bewaard zijn gebleven.  

 In de graven op de Zeeuwse Uitkijk bevonden zich skeletten van vijftig 

mannen, die in leeftijd varieerden van 14 tot 69 jaar (Mulder et al., 1988). Er zijn 

geen skeletten van vrouwen aangetroffen. In deze graven werd veel textiel 

aangetroffen; vaak in zeer goede staat, zeer herkenbaar van vorm en vooral 

goed van kleur (Vons-Comis, 1988). Het merendeel van het textiel kon geborgen 

worden en is toen naar Nederland overgebracht: zeven jassen, drie kniebroeken, 

vijf paar kousen, een wollen geborduurde doek, een linnen zak en maar liefst 34 

mutsen. Tijdens het textielonderzoek stond een aantal doelstellingen centraal: 

welke grondstoffen en technieken heeft men gebruikt, hoe is de kleding 
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gemaakt, wat is de herkomst, wat zijn de overeenkomsten en verschillen met 

andere vondstcomplexen etc. Aangezien de ruimte hier te kort is om in te gaan 

op deze (technische) gegevens zal alleen ingegaan worden op de interessante 

vraag wat precies de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het onderzoek 

van de kleding van Spitsbergen. 

MOGELIJ KHE DE N 

Dankzij de vondsten van tientallen herkenbare kledingstukken kan men 

uitspraken doen over verschillende kenmerken van de kleding en haar dragers. 

 

Reconstructie van werkmans-/zeemanskleding 

Aan de hand van de opgegraven kledingstukken is het mogelijk een idee te 

krijgen van de kleding die de gewone man in die tijd droeg en welke stoffen men 

daarvoor gebruikt heeft.  

 Kleding uit de zeventiende eeuw is in Nederlandse musea niet of nauwelijks 

aanwezig. De paar kledingstukken, die uit die periode dateren, zijn bewaard 

gebleven vanwege kun kostbaarheid, zoals een fluwelen jasje (Arnold, 1985:72–

73), of vanwege een historische gelegenheid (de leren jas die Hugo de Groot 

droeg tijdens zijn ontsnapping). Ook voor achttiende eeuwse museale kleding 

geldt dat deze overwegend gedragen is door de gegoede burgerij en/of de adel. 

Dagelijkse kleding werd afgedragen. Voor werkkleding geldt bovendien dat deze 

van stevige stof gemaakt moest zijn. Gebleken is dat de kleding op Spitsbergen 

voornamelijk gemaakt was van eenvoudig geweven wollen stoffen waarvan de 

structuur meer overeenkomt met de lakense wollen stoffen uit de late 

middeleeuwen dan met de fijne keperstoffen die in de zeventiende- en 

achttiende-eeuwse beerputten in de steden worden aangetroffen. Wel is 

opvallend dat de werkmans-/zeemanskleding uit Smeerenburg – een korte jas 

met een poffende kniebroek, lange kniekousen en laag schoeisel – overeenkomt 

met de stadse mode uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De stadsmode 

veranderde in de loop van de achttiende eeuw, maar op afbeeldingen en ook uit 

de vondsten van de Zeeuwse Uitkijk blijkt dat de zeemanskleding vanaf het 

begin van de zeventiende eeuw nog enkele eeuwen identiek van snit bleef. 

Dergelijke kleding werd op Marken zelfs tot ver in de twintigste eeuw gedragen. 

 Slechts twee wollen jassen van de Zeeuwse uitkijk, die dateren uit het 

midden van de achttiende eeuw, kennen parallellen met kleding uit museale 

collecties.  
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Meer informatie over hergebruik van kleding 

Nadat een kledingstuk geheel was afgedragen werd in Nederland destijds 

gekeken of de kleding vermaakt kon worden tot bijvoorbeeld kinderkleding en of 

er nog bruikbare stukken uit gehaald konden worden voor reparatie van een 

ander kledingstuk. De laatste nuttige restanten werden gebruikt als poetsdoek of 

als een onderdeel van een zwabber of kwast. Twee van dergelijke kwasten zijn 

in Smeerenburg opgegraven. De kwasten bestaan uit een stapeltje kleine lapjes 

waar een spijker doorheen gestoken was om het geheel aan de steel te 

bevestigen. 

 Aangezien men op Spitsbergen geen nieuwe kleding kon aanschaffen 

moesten de mannen, die in het voorjaar, gekleed in hun winterkleding, naar het 

arctische gebied vertrokken, noodgedwongen beschadigingen of reparaties aan 

hun kleding ter plekke uitvoeren. Zo bleken talrijke kousen een of meerdere 

malen gestopt te zijn. Ook gaten, uitgescheurde naden of zwakke plekken in de 

jassen en broeken werden met overwegend grof garen gestopt. Grote gaten in 

de kleding werden aan de buitenzijde bedekt met een reparatiestuk. Zo is een 

jas van de Zeeuwse Uitkijk met bijna vijftig reparatiestukken opgelapt. Ook 

tussen het afval van de nederzetting Smeerenburg werden tientallen losgeraakte 

reparatiestukken aangetroffen. Tevens zijn in de nederzetting delen van een 

broek opgegraven waar men grote rechthoekige stukken voor hergebruik had 

uitgeknipt. Verder bleken vilten hoeden, die in het begin van de zeventiende 

eeuw in de mode waren, in Smeerenburg niet praktisch te zijn. Talrijke hoeden 

werden, nadat ze in de blubber gevallen waren (?), versneden. Uit de brede 

randen heeft men warme vilten inlegzolen gesneden. 

 

Meer informatie over kleurgebruik 

Textiel werd tot het einde van de negentiende eeuw geverfd met natuurlijke 

kleurstoffen. Het betreft hier voornamelijk plantaardige kleurstoffen zoals 

meekrap (voor rode kleur), wede (voor de blauwe kleur) en wouw (voor gele 

stoffen). De overige kleuren worden gevormd door twee of meerdere van de 

voornoemde kleurstoffen in het verfbad te mengen.  

 Het nadeel van deze natuurlijke grondstoffen is dat ze niet licht- en/of 

wasecht zijn. Dit heeft tot gevolg dat de textilia, die tijdens het dragen nog niet 

verbleekt zijn, in de bodem hun laatste kleur verliezen aangezien deze 

kleurstoffen oplossen in de zure bodems. De textilia krijgen vervolgens de bruine 

kleur van de bodem. Dit geldt niet alleen voor vondsten uit Nederland maar ook 

voor de textilia die opgegraven zijn in Smeerenburg. Op de Zeeuwse Uitkijk 

daarentegen zijn in de graven de kleuren, dankzij de extreem koude 
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omstandigheden, zeer goed bewaard gebleven. Zowel de blauwe kleur van de 

wollen jassen als de rode, blauwe en groene strepen van de gebreide mutsen 

geven, in tegenstelling tot de bruine vondsten uit Smeerenburg, een kleurrijk 

beeld van de oorspronkelijke kleding.  

  

Grafritueel 

Vrij algemeen wordt aangenomen dat overledenen in de zeventiende en 

achttiende eeuw begraven werden in een linnen doodshemd of gewikkeld in een 

linnen doek. Uit het archeologisch onderzoek is gebleken dat veel doden in die 

eeuwen begraven werden in hun kleding. Zo werden in acht graven een jas of 

een jas en een wollen broek aangetroffen. Het feit dat bijvoorbeeld een broek 

ontbreekt zou te maken kunnen hebben met het feit dat men in een linnen 

zomerbroek begraven is.  

 In de achttien graven waar alleen een wollen muts is aangetroffen zou de 

overledene in een linnen hemd begraven kunnen zijn. In elf graven werd geen 

enkel stuk textiel aangetroffen. Deze doden zouden, gewikkeld in een linnen 

doek, bijgezet kunnen zijn.  

 Bij de graven van de Zeeuwse Uitkijk valt op dat de doden begraven zijn in 

jassen die zeer vaak gerepareerd waren. Mogelijk was dit met opzet gebeurd en 

werd de goede kleding van de overlevende afgedragen door de overige 

walvisvaarders. In een graf werd een vrijwel gave jas aangetroffen maar dat was 

een jas waar aan de achterzijde grote bloedvlekken aanwezig waren. 

 Opvallend is het ontbreken van schoeisel in de graven, hoewel de 

vondstomstandigheden hiervoor wel geschikt zijn. Waarschijnlijk zijn de 

schoenen hergebruikt. De vondst van 34 mutsen daarentegen duidt erop dat 

deze mutsen zeer persoonsgebonden waren. Men kon elkaar bij slecht weer 

alleen herkennen aan de muts en niemand wilde rondlopen met de muts van 

een overleden collega. 

 In een zeventiende-eeuws graf werd een wollen doek aangetroffen met 

wollen borduurwerk en applicaties. Dergelijke doeken, maar dan uitgevoerd met 

zijden garens, zijn bekend uit Noord-Holland (Schipper-van Lottum, 1979). De 

functie van deze doeken is onbekend; gedacht wordt aan bijvoorbeeld een 

bedsteesprei. De vondst van zo een doek in een graf doet vermoeden dat het 

hier ook gaat om een doek om een lijk in te wikkelen. 

 De doodskisten werden opgevuld met zaagsel en houtkrullen. In twee 

graven bevonden zich de kafresten van boekweit. Onduidelijk is of er sprake is 

van los materiaal of dat het de vulling van een matras betreft. Matrassen zelf zijn 

niet aangetroffen maar wel concentraties van veren bij het hoofd (= vulling van 
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kussen). Van de kussenovertrekken is niets bewaard gebleven maar aan de 

hand van afdrukken aan de achterzijde van enkele achttiende-eeuwse mutsen 

kan men uitspraken doen over het ruitjesmotief van dergelijke katoenen 

kussenovertrekken.  

 

Datering van skeletten 

Op grond van historische gegevens is bekend dat vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw tot mogelijk het einde van de achttiende eeuw de overleden 

walvisvaarders op speciale begraafplaatsen op Spitsbergen werden bijgezet. 

Aan de hand van de bewaard gebleven skeletten op de Zeeuwse Uitkijk is het 

niet mogelijk om elk graf te dateren. Na het textielonderzoek kwam men tot de 

conclusie dat een deel van de graven uit de achttiende eeuw dateert. In twee 

graven zijn namelijk typische jassen en broeken uit het midden van de 

achttiende eeuw aangetroffen. Een van deze twee doden droeg bovendien een 

zeer fijn gebreide muts. Dergelijke mutsen zijn ook gevonden in enkele andere 

graven die, ondanks het ontbreken van andere karakteristieke kledingstukken, 

ook in het midden van de achttiende eeuw gedateerd kunnen worden.  

 

Lichaamsmaten 

Dankzij gunstige omstandigheden op de Zeeuwse Uitkijk zijn de skeletten zeer 

goed bewaard gebleven. Hierdoor was het mogelijk om allerlei gegevens zoals 

leeftijd, (doorstane) ziekten, al dan niet geheelde botbreuken, maar ook de 

lichaamslengten van de overledenen te achterhalen (Mulder et al., 1988). 

Gebleken is dat de lengte varieert van 1,48–1,75 m. Aan de hand van de 

skeletresten kan men echter geen uitspraken doen over bijvoorbeeld de taille of 

borstomvang van de begraven walvisvaarders. Deze gegevens kan men alleen 

vaststellen met behulp van de bewaard gebleven kledingstukken. Vooral in de 

graven waar de jassen en broeken gesloten waren kan men de taille en 

borstomvang berekenen. Dankzij de kledingmaten kan men concluderen dat de 

mannen overwegend tenger gebouwd waren (herenmaat 44). 

 In de graven op Zeeuwse uitkijk zijn alleen kousen, maar geen schoenen 

aangetroffen. De voetlengte van de kousen duidt op schoenmaten tot maat 39. 

Dit komt overeen met de kousfragmenten, de vilten inlegzolen en schoenen die 

in Smeerenburg zijn opgegraven (Goubitz, 1988) 

 Hoewel het aantal complete hoeden zeer gering is kan men ook uitspraken 

doen over de hoedenmaat. Verder is gebleken dat de boorden van alle gebreide 

mutsen, die oorspronkelijk elastisch waren, in de loop der eeuwen de vorm van 
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de schedel hebben aangenomen, waardoor de omtrek van de schedels 

vastgesteld kan worden. 

 

Extra informatie over doodsoorzaak 

Uit het pathologisch-anatomisch onderzoek bleek welke mannen welke ziekten 

hadden en of men genezen was van een botbreuk. In een graf trof men één 

gave kostbare jas uit het midden van de achttiende eeuw aan. Waarom men 

deze jas niet uitgedaan heeft voor hergebruik bleek tijdens het textielonderzoek. 

Aan de achterzijde van de jas en de mouwen werden grote, zwarte bloedvlekken 

aangetroffen. De jongeman, die verder geen recente botbreuken had, bleek ook 

een wond aan zijn onderbeen te hebben. Men had zijn kous open geknipt en 

later, na het aanbrengen van een verband(?), met een wollen bandje weer 

dichtgemaakt. Hoogstwaarschijnlijk is de man overleden aan bloedingen. 

ONMOGE LIJK HE DE N 

Reconstructie van linnen onderkleding 

Door de speciale vondstomstandigheden zijn op Spitsbergen voornamelijk 

wollen en enkele zijden textielfragmenten bewaard gebleven. Deze dierlijke 

vezels hebben het verblijf in de bodem beter doorstaan dan linnen en katoen, 

gemaakt van plantaardige vezels. Weliswaar zijn er enkele tientallen kleine 

linnen weefsels aangetroffen, maar het is niet mogelijk de functie (onderkleding, 

zeilen etc) vast te stellen. Toch duidt de aanwezigheid van een stuk sterk 

geplooid linnen weefsel dat aan de bovenzijde was afgewerkt met een linnen 

(broeks?)band dat men ook linnen broeken, bekend van de zomerdracht van 

Marker vissers, droeg. 

 

Geen overkleding 

Op afbeeldingen is zichtbaar dat men in de zeventiende en achttiende eeuw ook 

lange overjassen droeg. Dergelijke jassen zijn tijdens de walvisjacht en het 

verwerken van de dode walvissen niet echt praktisch. Als men dergelijke jassen 

meegenomen heeft naar Spitsbergen, zal men deze kleding alleen gedragen 

hebben tijdens de reis. Zowel in de nederzetting als in de graven zijn alleen zeer 

beschadigde korte jassen aangetroffen, waardoor geen uitspraken gedaan 

kunnen worden over de overkleding. 

 

Achterhalen typische walvisvaarderskleding 

Op grond van de bewaard gebleven kleding kan men niet spreken over typische 
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walvisvaarderskleding. De mannen droegen hun gewone dagelijkse kleding en 

bij extreme kou trokken ze twee jassen of twee paar kousen over elkaar aan.  

 

Achterhalen herkomst van kleding 

Uit historische bronnen is bekend dat ook mannen uit omringende landen 

aanmonsterden om naar Spitsbergen te gaan. Bekijkt men op afbeeldingen de 

kleding die in de zeventiende en achttiende eeuw gedragen werd door vissers 

en zeelieden, dan komt men al snel tot de ontdekking dat deze lieden in 

Noordwest-Europa vrijwel identiek gekleed gingen. Ondanks het feit dat de 

stadse mode zich in die tijd wijzigde – men ging in de steden in de loop van de 

zeventiende eeuw langere jassen en broeken dragen – hielden de zeelieden 

vast aan de poffende kniebroek en korte jassen, omdat deze kleding aan boord 

het meest comfortabel was. 

 In het begin van de walvisvangst rondom Spitsbergen maakten de 

Hollanders gebruik van Baskische harpoeniers. Aangezien men in Nederland in 

die periode mode droeg die geïnspireerd was op de Spaanse mode, is het 

onwaarschijnlijk dat men verschil kan zien tussen Nederlandse en 

Spaanse/Zuid-Franse kleding. Ook de bestudering van wol levert geen 

informatie op aangezien men in die tijd, ondanks de Tachtigjarige Oorlog, volop 

wol importeerde uit Spanje. 

SUMMARY 

In a series of campaigns spanning the years 1979–1981, the excavation team of 

the Artic Centre, under the direction of Prof. Dr. L. Hacquebord (University of 

Groningen) investigated the material remains left by seventeenth and eighteenth 

whalers on Spitsbergen. A considerable number of textile fragments – ca. 650 

different textiles – were recovered in the whaling settlement of Smeerenburg 

(ca.1614–1660 A.D), including a shirt, a jacket, one or two knitted caps, felt hats, 

and many fragments of stockings. 

 Also investigated was a cemetery on Zeeuwse Uitkijk where, from about 

1640 to the middle of the eighteenth century onwards, many whalers found their 

last resting place. In the fifty graves located there, many garments were 

excavated.  

 Thanks to this unique collection of men’s clothing it is possible to reconstruct 

the workmen’s/sailors’ clothing. This gives more information about the original 

colours of the garments, the burial rituals, the dating of the skeletons, the body 

measurements and about the cause of death. It is however not possible to 
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reconstruct the linen clothing, the long overcoats and typical whaler’s clothing 

nor can the origin of the garments be established.  
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Ganzenonderzoek in Ny-Ålesund, Spitsbergen. Foto: Frits Steenhuisen. 

 
  
 
 




