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Sinds Hemelvaart klinken er weer stemmen en voetstappen op de
restauratiewerf van de Zwammerdam 2. Gelukkig maar! Het bezoekersaantal
neemt gestaag toe, binnen de officiële regels uiteraard. Verschillende
gastvrouwen en -heren hebben weer leuke contacten gelegd met diverse
bezoekers.

Gastheer
Richard Pasdeloup is een van de enthousiaste gastheren, die al snel zijn
vrijwilligerswerk weer oppakte. Het weekend na Pinksteren liet hij weten dat hij
tussen de bezoekersmomenten door de stofzuigbeurt bij de nieuwe uitgang
had afgerond.

Omdat Archeon op zowel 1e als 2e Pinksterdag al om 08.00 uur geopend was,
stonden de bezoekers al tijdens zijn aankomst om 09.30 uur met vragen klaar.
Hij zegt: “De tijd gaat vlot voorbij, tot de stroom bezoekers op de werf na 15.00
uur uitdooft. De gladiatorendemonstraties trekken.“
Richard: "Aan het einde van beide dagen was mijn stem behoorlijk op. Maar ik
ging voldaan naar huis, elke interactie is weer anders. Van zeer slimme
kindervragen tot diepgaande gesprekken over technische details. Met alles
strategisch om mij heen, zijn alle voorbeelden, tekeningen, kistje met
conserveringsspullen etc. en de inmiddels opgedane kennis weer goed van nut
geweest. Kortom, behalve het niet volledig kunnen / mogen rondleiden toch
niet heel anders dan vóór Corona, geen enkel vervelend incident en alle begrip
van de bezoekers."

En kortgeleden maakte Abdulkader Shafiq, lid van
Team Restauratie en timmerman, een

papierhouder van overgebleven hout: bezoekers
hoeven hierdoor niet langer te hannesen met een
grote rol papier wanneer zij hun handen schoon
willen maken. Gastvrouw Irene Vlot probeerde het
uit.
Conclusie, het werkt prima. Weer een praktisch
stukje vakwerk afgeleverd.

Vracht op de Zwammerdamschepen
Over het leven van de mensen langs de Limes wordt steeds meer bekend
dankzij het toenemend aantal opgravingen. Leerden we vroeger nog dat de
Romeinen in ons land bestonden uit mannen, en dan vooral Romeinse mannen.
Dat beeld is in de laatste jaren bijgesteld: uit vondsten blijkt dat het aandeel
niet-Romeinen in het Romeinse leger behoorlijk hoog was. En alleen mannen
klopt ook niet: in de vici, dorpjes met burgerbevolking in de buurt van de forten,
woonden ook hun vrouwen en kinderen naast lokale mensen en mensen uit
andere delen van het Romeinse Rijk.

Deze internationalisering beïnvloedde ook de vracht van de
Zwammerdamschepen 2, 4 en 6 en alle andere vrachtschepen die inmiddels
opgegraven zijn. Want wat vervoerden de schepen?
1. Materialen voor de bouw van de castella en de huizen van de top van de
legerleiding: zoals natuursteen uit Duitsland, tegels en dakpannen uit
pottenbakkerijen in de buurt van bijvoorbeeld Nijmegen en hout uit de beboste
gebieden in de wijde omtrek.
2. Producten als vijgen, vissaus, graan, olijfolie, kippen, parelhoender of wijn,
bijvoorbeeld uit Rhodos. De grote, puntige amforen werden ingebed in zachte
grond, zoals zand, of mogelijk ook vastgezet in een soort rek, omgeven met
touw (zie foto).
3. Luxe goederen zoals het rode aardewerk terra sigillata, glas, bronzen
vaatwerk of meubels. Hiervan is op diverse plaatsten onnoemelijk veel
gevonden, zoals het terra sigillata in Goedereede (ZH).
Hoeveel mensen op de vrachtschepen verbleven is niet geheel duidelijk; het
vermoeden is een man of drie. Of er ook mensen vervoerd zijn op de
vrachtschepen? Het is zeker mogelijk!
Met dank aan informatie en foto's uit de RMO magazine nr. 49

Kijktip: Limes Journaal!
Wilt u meer weten over de context en achtergrond van de Romeinse schepen
en ontwikkelingen rond de Romeinse Limes, dan hebben we een leuke kijktip
voor u: het Limes Journaal.
Dit Journaal is een initiatief van de Limes-erfgoedtafel Zuid-Holland en brengt
nieuws van de Romeinse Limes uit de drie Rijnprovincies Zuid-Holland, Utrecht
en Gelderland. Tom Hazenberg is coördinator en trekker van dit project.
Kortgeleden kwam er weer een nieuw Limesjournaal uit, met de volgende
onderwerpen erin:
1. Nieuwe bewijzen voor aquaduct in Nijmegen
2. Dagboeken van Reuvens door vrijwilligers ontcijferd
3. Limes centraal in tentoonstelling in RMO Leiden
In augustus wordt de volgende editie van het LimesJournaal verwacht.
U kunt het LimesJournaal vinden op YouTube, https://www.youtube.com/watch?
v=9Rn9wGx_Lw4

* Lezers die al vaker het Limes Journaal hebben gezien, zal het vast opgevallen
zijn dat het logo is veranderd.

Publicaties
Telegraaf
Zaterdag 20 juni stond in VRIJ, de bijlage van de
Telegraaf, het artikel "Tocht langs de A1 van toen".
Tom Hazenberg wordt hierin geïnterviewd als

boegbeeld van de Nederlandse Limes.
Hij vertelt over de Limes als bewaakte grens maar
vooral als transportroute, waarbij de Zwammerdam
2 natuurlijk niet onvermeld blijft. De rest van het
artikel gaat over de hedendaags Limes als fiets- en
wandelroute en toekomstig UNESCO
Werelderfgoed.

Lampas
Het tijdschrift voor classici, Lampas, bracht in juni
2020 een themanummer uit over de Romeinse
Limes in Nederland. Tom Hazenberg en Erik
Graafstal* schreven hiervoor een artikel met de
titel “De nieuwe kleren van de keizer? De lange
weg naar een aantrekkelijk Werelderfgoed”.

Een belangrijk doel van de UNESCO is om d.m.v. onderwijs, wetenschap en
cultuur het begrip tussen mensen en landen te vergroten. Al vele jaren wordt er
gewerkt aan het zichtbaar(der) maken van de Limes. Tom en Erik schrijven over
twee spraakmakende projecten. Project 1 gaat over de schepen van
Zwammerdam in Museumpark Archeon samen met Limesbezoekerscentrum
NIGRVM PVLLVM in Zwammerdam. Het tweede project is Castellum Hoge Woerd
in Leidsche Rijn.
Tom en Erik schrijven dat de Limes niet op zichzelf kan staan. Daar is
samenwerking of zelfs integratie met andere maatschappelijke organisaties
voor nodig. Voorbeelden daarvan zijn de deal tussen NIGRVM PVLLVM met de
zorg (Ipse de Bruggen), Museumpark Archeon met toerisme, sociale zaken en
regiomarketing en Castellum Hoge Woerd met de cultuursector, horeca en
allerlei wijkvoorzieningen.

*Erik Graafstal, gemeentelijk archeoloog van Utrecht en initiatiefnemer en
coördinator van museum Hoge Woerd waar het schip de Meern 1 ligt.

Tijdschrift RMO
De Zwammerdamschepen zijn transportschepen
die de Romeinse soldaten langs de hele Limes
bevoorraadden. Hoewel... niet alleen de Romeinen
blijkt inmiddels. De tentoonstelling "Romeinen
langs de Rijn" laat zien dat er naast soldaten ook
andere groepen leefden, waaronder vrouwen en
kinderen. Zoals te lezen valt in het RMO magazine
zijn er ca. 300 voorwerpen te zien die een ander
beeld van leven in die tijd laat zien dan wat tot op
heden bekend is. Tot en met 28 februari 2021 is
de tentoonstelling in Leiden nog te zien.

Archeologie Magazine
Houd het Archeologie Magazine in de gaten want daar zal in de komende
augustus-uitgave meer te lezen zijn over de Zwammerdamschepen!

Boekentip

Het nieuwe boek van Claudia Vandepoel is een
culinair reisverhaal met recepten uit de Romeinse
tijd. Ze neemt de lezer mee van Xanten in
Duitsland naar de muur van Hadrianus in Engeland
en laat ons kennismaken met de lokale gerechten
op deze reis. Het boek speelt zich af in het jaar
129 A.D., als Keizer Hadrianus de scepter zwaait.
Er is uitgebreide aandacht voor de scheepvaart in
die tijd en de verschillende kooktechnieken. Veel
van de voorwerpen in het verhaal zijn gevonden bij
archeologische opgravingen. € 19.95

Even bijpraten met: Willem de Jeu
Het is maar goed dat de ‘cloud’ oneindig is want vrijwilliger Willem de Jeu maakt
foto’s, heel veel foto’s. En filmpjes. Zijn fotografische bijdrage aan Operatie
Zwammerdamschepen ontlokte Yardeni Vorst een keer de opmerking ‘dat ze
nooit eerder zoveel beeldmateriaal tot haar beschikking had gehad bij een
project, geweldig!” Daarnaast heeft Willem een onderzoekende geest en duikt
hij regelmatig in de verschillende uitdagingen die een restauratie nou eenmaal
met zich meebrengen.
Wanneer voormalig docent en medewerker
Multimedia Willem begint te vertellen, komt het
een na het andere verhaal voorbij. Zijn tijd in
militaire dienst, na de Kweekschool, levert een
hilarisch verhaal op waarin een groep
medesoldaten en een tank de hoofdrol spelen,
tijdens de overigens grimmige treinkaping in
Wijster (1975). En hoe hij daarna tijdens zijn
sollicitatiepogingen van Groningen tot Zeeland
uiteindelijk toch in Alphen belandde, op zijn eigen
oude bassischooltje nota bene. Zijn kennismaking
en instant klik met zijn - helaas inmiddels
overleden - vrouw Riet via een
fotoproject van de Historische Vereniging Alphen gaat naadloos over in zijn
zoektocht naar haar achtergrond in de archieven van de voormalige Martha
Stichting: “want dat doe je toch voor degene van wie je houdt?” Het is geen
echte vraag.
Rode draad audiovisuele middelen
“Mijn technische belangstelling heb ik van mijn vader, en fotograferen doe ik al
sinds de middelbare school’, zegt Willem. “Zeker toen ik nog voor de klas stond
maakte ik al dia’s ter ondersteuning van het lesmateriaal, om het boeiender te
maken”. Hij heeft nog overwogen om vakdocent te worden maar “echt niet! De
audiovisuele middelen (AV) kun je gebruiken om een kind te boeien en de
wereld om hen heen zichtbaarder te maken. Maar je hebt altijd levende mensen
om je heen nodig. Ik hanteerde op school de uitdrukking KDD, kijken, denken
en doen. Een kind leren nadenken, een nadenkmomentje creëren, dat is
hartstikke leuk!”
Willem ging zich op gegeven moment binnen de schoolwereld wel geheel
bezighouden met audiovisuele zaken. “Mijn nalatenschap bij het Ashram
College was voor veel secties een voorraad dvd´s, en voor de sectie
Geschiedenis zelfs een volle dubbele stalen kast. Alle oude VHS-banden die in
de school aanwezig waren heb ik eerst uitgezocht en overgezet op dvd,
vervolgens heb ik nieuwe opnames op dvd gezet: het is me gelukt om er een
efficiënter informatie- en uitleensysteem van te maken”. En om de collectie aan
te vullen, want en passant vertelt hij dat hij veel televisiedocumentaires heeft

opgenomen, als extra aanvulling op het lesmateriaal.

Archeon en Operatie Zwammerdamschepen
Een aantal jaren geleden werd Willem door de Vereniging Vrienden van Archeon
gevraagd om te zien wat hij zou kunnen bijdragen. Eerst kwam een
Archeonmedewerker op het “heel zinnige idee”, aldus Willem, om
instructiefilmpjes te laten maken voor nieuwe medewerkers. “Die zouden in de
Cloud gezet kunnen worden, dan is Archeon van niemand afhankelijk. N.a.v.
een opmerking van een archeotolk ben ik foto’s gaan maken van vrijwilligers in
actie. Ik kwam ook op de werf en toen vroeg Tom of ik het project van de
Zwammerdamschepen wilde fotograferen en hem helpen met het Limes
Journaal. Het is ook lollig om documentaires te maken voor het nieuwe
museum. Ik vind de werf interessant omdat er progressie in zit.”
Inmiddels heeft Willem zoveel kennis opgedaan dat hij ook regelmatig optreedt
als gastheer bij de Zwammerdam 2. “De meeste bezoekers vinden het leuk om
betrokken te worden bij het schip. Ik speel gewoon in op hun reacties, dan
komt het verhaal vanzelf op gang”.
Nagels naaien
Willem laat ook regelmatig zijn ‘handen wapperen’. Hij kwam met het idee om
een Romeinse mozaïekvloer na te maken in het badhuis als jubileumcadeau
voor Museumpark Archeon en liet zich niet onbetuigd bij de uitvoering. En op
de restauratiewerf van de Zwammerdam 2 staan blokken hout met daarin krom
geslagen nagels (spijkers). Het is het resultaat van een van zijn experimenten,
deze naar het ‘naaien’ van nagels: een methode om twee houten delen met
spijkers aan elkaar te bevestigen. De Zwammerdam 2 bevat namelijk een aantal
van deze kromme nagels, en er was discussie binnen het restauratieteam over
de manier waarop de Romeinen dit zouden hebben gedaan. Dan gaan bij
Willem de radertjes in zijn hoofd draaien en zijn handen jeuken, waarna een
periode van onderzoek en uitproberen volgt. Dan zegt hij: “Er zit veel kennis,
ook bij de vrijwilligers. Er zijn veel restauratievraagstukken opgelost aan de
lunchtafel op de werf. Dankzij al deze mensen heeft dit project zo’n vlucht
genomen. “

Volg 'Operatie Zwammerdamschepen' op social media en mis
geen enkel nieuwtje!

'Operatie Zwammerdamschepen' is altijd toegankelijk tijdens openingstijden
van Museumpark Archeon (gratis met Museumkaart).
Meer informatie: Archeon.nl -> Zwammerdamschepen
'Operatie Zwammerdamschepen’ is een initiatief van stichting Museumpark
Archeon en 1 Arch/Hazenberg Archeologie.
Teksten: Patricia Pol
Fotografie: Willem de Jeu en betrokkenen bij Zwammerdam 2

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Batavialand, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Vorst Houtonderzoek, Vakwerk in Hout, Historische
Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel, Universiteit Leiden en Saxion
Hogescholen.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland,
gemeente Alphen aan den Rijn, Mondriaan Fonds, VSB Fonds, EDBA en Fonds
Alphen aan den Rijn.
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