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25 jaar Archeon met de VVvA
van Hout en Been vervangen. Maar dat gebeurde in die tijd 
ook. Nu ondergaat de Romeinse muur groot onderhoud en 
overal zie je medewerkers en vrijwilligers aan het werk om 
er een nieuw en mooi seizoen van te maken.
De Vereniging Vrienden van Archeon (VVvA) draagt zeker 
bij aan de ontwikkelingen van het park. Denk hierbij aan de 
verschillende sponsoracties; 3 keer ossen, de hijskraan, de 
bakkersoven, dakpannen. Maar ook de ondersteuning met 
het begeleiden van vrijwilligers, diverse bouwprojecten, de 

groengroep en het bijenproject. Heel goed dat 
de diverse voorzitters met hun bestuur altijd 
positief meedenken.
Door de mooie locaties op Archeon kunnen 
onze medewerkers en vrijwilligers er wonen, 
leven en werken. En zo maken zij de bezoe-
kers deelgenoot van ons erfgoed en dat al 
sinds 1 april 1994!
En ook de komende 25 jaar en daarna.

Grande Chapeau et merci à vous tous!

Monique en Jack Veldman
Directie museumpark Archeon
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Dan gaan onze gedachten uit naar al die mensen die al die 
jaren bij het park betrokken zijn geweest. De grondleggers, 
de medewerkers, maar zeker ook de vrijwilligers. Al deze 
mensen hebben onderzoek gedaan om de drie historische 
tijdvakken, die in Archeon zo nauwkeurig mogelijk met 
heel veel oog voor grote, maar ook voor kleine details zijn 
ontwikkeld.
Dan vergeten we al heel snel die mensen die achter de 
schermen ervoor hebben gezorgd dat in 1996 Archeon de 
kans kreeg om een nieuwe start te maken. En 
moet je nu zien: het park groeit en bloeit!
Vergeet niet dat de meer dan 40 locaties, 
gebouwen, boerderijen en hutten niet zo-
maar gebouwd kunnen worden door een 
aannemer. Voor het bouwen van de bronstijd 
haal je niet zomaar ergens hout, maar ga je 
het bos in om bomen te zoeken die voldoen 
aan de eisen van die tijd. Gelukkig kan dit in 
samenwerking met Staatsbosbeheer.
Het mooie is dat de meeste huizen van toen 
er nog staan. Natuurlijk is er veel onderhoud 
nodig op het park. Behalve het dekken van de 
rieten daken zijn vorig jaar de eiken staanders 
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2019, Jubileumjaar  
Archeon 25 jaar

In april 2019 is vieren we dat het museum-
park Archeon 25 jaar bestaat. We merken 
al een tijdje dat er een vernieuwd elan is in 
Archeon. Er komen steeds meer bezoekers, 
er wordt meer dan voorheen georganiseerd 
en ook gerestaureerd. De organisatie wordt 
professioneler en de plannen voor de toe-
komst zijn nog ambitieuzer.
In dit nummer lezen we interessante ach-
tergrondverhalen en kijken we terug naar 
het begin en naar de toekomst. Dat doen 
we met leuke verhalen en foto’s. Daarbij is 

het prettig om te lezen dat belangrijke relaties voor Archeon 
en VVvA zoals onze burgemeester, de gedeputeerde, de 
wethouder en anderen trots zijn op Archeon.
Ook bij onze vereniging zelf bruist het en zijn er veel plan-
nen. Zo is onze geheel vernieuwde website live gegaan 
en maken intussen vele vrijwilligers goed gebruik van onze 
nieuwe vrijwilligers planningskalender.
Met dat alles is het prettig te zien dat onze vereniging ook 
verder doorgroeit in aantal leden, vrijwilligers en activiteiten.
Leo van Sister, voorzitter

Als inwoner en burgemeester van 
Alphen aan den Rijn ben ik trots op 
Archeon. Een echte parel in onze 
gemeente, die bezoekers trekt 
uit het hele land. Van harte 
gefeliciteerd met dit mooie 
jubileum. Ik wens Archeon 
nog veel mooie jaren toe, 
in de hoop en verwach-
ting dat het Romeinse 
scheepvaart museum 
een volgende mijlpaal 
in de geschiedenis van 
Archeon wordt!

Liesbeth Spies,
Burgemeester

In 25 jaar is Archeon uitgegroeid tot een icoon in 
het Groene Hart en een belangrijke toeristische 
trekpleister. Als wethouder Recreatie en Toerisme 
en trekker van de bestuurlijke tafel Vrijetijd van het 
Groene Hart vervult mij dit met trots. 
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en we zien 
uit naar een voortzetting van onze  
goede samenwerking, ook samen  
met andere recreatieve partners in  
het Groene Hart.

Kees van Velzen
Wethouder

Museumpark Archeon, gefeliciteerd

Samen met de resten van de wereldberoemde Zwammerdamschepen ben ik 
Archeon binnen gekomen. Wat een kracht en enthousiasme heb ik ervaren bij 
alle tolken, vrijwilligers en organisatoren. Eigenschappen die het mogelijk zullen 
maken Museumpark Archeon nog mooier te maken. Ik hoop dat de UNESCO 
status van de Limes, `Operatie Zwammerdamschepen’ en het Nationaal Romeins 
Scheepvaart Museum daaraan zullen bijdragen. Archeon, AHOY!

Tom Hazenberg
1Arch / Hazenberg Archeologie

Beste vrienden van Archeon,

Archeon 25 jaar; dat verdient een felicitatie! De 
provincie Zuid-Holland en Archeon, een vruchtbare 
samenwerking. Zo realiseerden wij het Archeologiehuis 
Zuid-Holland, gesitueerd bij de ingang van Archeon. 
Ook komen wij elkaar met regelmaat tegen aan de 
netwerktafel Romeinse Limes Zuid-Holland, ter bevorde-
ring van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van deze 
Romeinse Rijksgrens en zijn opmars naar de mogelijke 
nominatie van de Limes tot Unesco Werelderfgoed in 
2021. Hulde aan Jack Veldman en zijn team voor de 
realisatie van de restauratie en tentoonstelling van de 
unieke Romeinse Zwammerdamschepen. Een goed 
voorbeeld van het realiseren van kansen om publieks-

bereik van archeologie te vergroten! Ik 
wens Archeon een mooi jubileumjaar 
toe met een erfgoedrijke toekomst.

Rik Janssen
gedeputeerde cultureel erfgoed 
voor de provincie Zuid-

Holland  
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Archeon, van harte gefeliciteerd met  
je 25-jarig jubileum

Wanneer mij gevraagd wordt een 
stukje te schrijven over vrijwilligers in 
Archeon gedurende de afgelopen 25 
jaar dan doe ik dat met veel plezier. 
Vrijwilligers zijn al meer dan een 
kwart eeuw belangrijke en onmisbare 
krachten achter Archeon. In al de 
jaren dat Archeon nu bestaat hebben 
vrijwilligers met hun bijzondere 
hobby, hun kennis van de levende 
geschiedenis en hun vaardigheden 
meegewerkt aan het uitdragen van de levende 
geschiedenis in dit bijzondere museumpark Archeon. 
Vrijwilligers en Archeon, zij zijn al jaren warm aan 
elkaar verbonden. Op tal van plekken binnen Archeon 
zijn vrijwilligers samen met de vaste medewerkers 
aan het werk. Die samenwerking groeit. Al 25 jaar 
hebben onze vrijwilligers voor Archeon een grote 
toegevoegde waarde.

Het op authentieke wijze verbeelden door 
vrijwilligers voor bezoekers van het museumpark 
Archeon hoe er in de prehistorie, de romeinse tijd 
en de middeleeuwen geleefd en gewerkt werd, het 
onderhoud van park, tuinen en technische zaken het 
zijn vrijwilligersactiviteiten die als eerste opvallen. 

Maar er zijn ook al 25 jaar vrijwilligers die achter de 
schermen voor Archeon en de VVvA bezig zijn. Kijk 
eens op de site van de VVvA - Bestuur en Commissies - 
en zie hoeveel vrijwilligers zich inzetten om de gehele 
organisatie als vanzelfsprekend te laten werken. 
 
Vrijwilligers, al meer dan 25 jaar zetten zij zich 
met heel veel plezier in voor Archeon. Ik hoop 
dan ook dat dit plezier de volgende 25 jaar in de 
samenwerking met Archeon voorop blijft staan. 
Dat is belangrijk, naast plezier zijn vriendschap, 
zingeving en ontwikkeling motiverende factoren voor 
vrijwilligers. Maar de brandstof voor de motor is 
waardering.

Wim Caminada
Voorzitter commissie vrijwilligers VVvA

3

Archeotolken, toen en nu; wat is  er allemaal veranderd? 
Wij interviewden voor deze jubileum NOVA archeotolken van het eerste uur en “nieuwe” tolken uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen en stelden ze als team vier vragen. In de pre-historie waren dat Wil en Isa, in de Romeinse tijd Jitty en Arletta, in de middeleeuwen Willem en Sanny.

Wil werkt 25 jaar in Archeon en Isa 6 jaar.
Wil is begonnen als gids en doe-route begeleidster. Gids in 
een stewardess uniform zwaaiend met een bordje. Toen Isa 
kwam in 2013 ( 15 jaar ) was het gelukkig allemaal anders. 
Zo kon Isa haar mooie jeugdherinneringen van Archeon 
voort zetten. 

De Prehistorie intrigeerde Isa, omdat het zover van het 
heden afstaat. Isa heeft naast haar werk in de Prehistorie een 
paar showgevechten in de Romeinse arena mogen doen. 
Ze houdt van alle speciale evenementen waardoor ze naast 
archeotolk in de prehistorie ook piet, trol, bosgeest en gladi-
atrix mocht zijn. 

Oma en kleindochter zijn nog steeds allebei heel gelukkig 
met hun keuze voor Archeon en de Prehistorie, ze zijn preo’s 
in hart en nieren. 

Beiden vinden ze de kleine kinderen het leukst die uit hun 
ogen kijken alsof ze daadwerkelijk in een andere wereld 
terecht zijn gekomen.
Leuke herinnering van Wil. Ik was aan het werk op de akker. 
Roept een kind; mama kom eens kijken. Bij die mevrouw 
groeit een gewei uit haar hoofd. (Het was een stukje gewei 
om mijn haar vast te zetten)

Schokkende herinnering van Wil. De brand in Archeon op 31 
mei 1995. Ik was met een klas uit Spijkenisse in de boerderij 
toen jongens de buitenkant van het dak aanstaken. 
In de toekomst hopen Isa en Wil nog meer te leren van hun 
collega’s. Bijvoorbeeld leren sprangen (bijna vergeten vlecht-
techniek ) en leerlooien.

In de prehistorie  
zijn Wil en Isa oma  
en kleindochter
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De schepen getuigden over de scheepsbouw in de Rijndelta 
in de Romeinse Tijd. Maar meer nog stonden de scheeps-
vondsten voor het wijd verbreide transportnetwerk van het 
Romeinse Rijk waarvan de Rijn een van hoofdaders was. En 
juist deze strategische betekenis van de Rijn en zijn schepen 
leverden een grote bijdrage van de Nedergermaanse Limes 
als UNESCO Werelderfgoed, die in 2021 is toegekend. Vanaf 
Bonn in Duitsland tot en Katwijk aan de Noordzee is het Ro-
meinse Rijngrens als militair transportsysteem toegevoegd 
aan het nog veel grotere werelderfgoed Frontiers of the 
Roman Empire. 
 
In die jaren kwam een aantal ambities samen: de restauratie 
van de schepen, groei Archeon en ontvangst werelderfgoed 
bezoekers: allemaal redenen om de restauratie van de sche-
pen snel ter hand te nemen en wel in Museumpark Archeon 
zelf, zodat de bezoekers en ook bewonderaars van het 
Groene Hart dit avontuur konden meemaken. Tegelijkertijd 
begon de ontwikkeling van het Nationaal Romeins Scheep-
vaart Museum, met de complete collectie Zwammerdam-
schepen. Het nieuwe museumgebouw zou tevens als nieuw 
entreegebouw voor het Museumpark dienen. Met daarin 

Ontmoet werelderfgoed in  
Museumpark Archeon
Het is 2029. Het Archeonplein voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum stroomt weer vol voor een nieuwe 
dag ‘vermaeck’ in het Museumpark. Weet u nog? Tien jaar geleden schreeuwden de banieren bij de oude ingang: “We 
zijn terug”. Dat sloeg op de zes wereldberoemde Romeinse Zwammerdamschepen, die na bijna 50 jaar waren thuisge-
komen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Een vergelijkbaar Romeins schip afgemeerd bij 
Nigrum Pullum, het huidige Zwammerdam. 

De authentieke schepen in Zwammerdam.

(foto AD)

opgenomen een Werelderfgoed centrum voor de nationale 
maar ook internationale bezoekers van de limes en andere 
werelderfgoederen in Nederland.
Het museum is een prachtige geworden met de Zwam-
merdamvloot als stralend middelpunt. De schepen vertellen 
voor jong en oud over de mensen die leefden en werkten, 
net als wij, in de Hollandse Delta en die via de Rijn in con-
tact stonden met heel west Europa. Het museum vormt een 
passende uitbreiding en versterkt de positie van Archeon als 
museum. 
 
Het Archeonplein loopt weer vol. De schoolbussen kwamen 
het vroegst. De leerlingen ‘doen’ eerst het museum en heb-
ben dan nog een vol en actief programma in het park. De 
families stromen nu ook toe. Met de auto, maar gelukkig 
ook veel met de bus, die sinds de opening van het museum 
elke 20 minuten vanaf het station rijdt. Talloze auto’s dragen 
buitenlandse nummerborden. 
 
Het museum wordt intensief gebruikt. Overdag als museum. 
Er zijn ook congressen en wisselende tentoonstellingen. 
Naast archeologische als met beeldende kunst, die dan 
wel zijn gerelateerd aan de grote thema’s van het museum. 
En door dit gevarieerde gebruik komen er bezoekers 
met verschillende achtergrond en interesses. Hierdoor is 
 Museumpark Archeon nog meer dan voorheen een plaats 
van ontmoeting.

Tom Hazenberg
1Arch / Hazenberg Archeologie
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Archeon, van harte gefeliciteerd met het 25-jarig  
Jubileum. Wat een mooie mijlpaal en wat een beleving. 
Mooi dat ik dit grotendeels heb mogen meemaken. 

Ik ben sinds 1999 werkzaam op Archeon afdeling kantoor. Ik 
ben begonnen met Sales en alles wat voor handen kwam. 
Wat is de tijd omgevlogen! Ik ken Jack en Monique Veldman 
via een oude werkgever en onze paden kruisten elkaar 
op bijzondere wijze weer. Op uitnodiging van Jack ben ik 
begonnen met mijn werkzaamheden op kantoor samen met 
Monique. En daar heb ik tot op heden geen spijt van gehad. 
Er is geen dag hetzelfde en daardoor is het dus nooit saai. 

Mijn mooiste herinnering is toch wel mijn bruiloft. Jack 
heeft zich speciaal voor ons laten beëdigen tot buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een top dag op 
een top locatie. Ik word er weer enthousiast van als ik daar-
aan terug denk.

Maar in die jaren heb ik natuurlijk heel veel mooie momen-
ten mogen meemaken. De vele feesten en partijen waarbij 
je vaak een band krijgt met de opdrachtgevers. De mooie 
complimenten maar ook aanbevelingen zijn dan mooi om 
te mogen ontvangen. 

De eerste overkapping van het Atrium in de Romeinse Her-
berg, gebruik van het buitenterrein voor feesten en evene-
menten, de opening door prinses Maxima, van het Romeins 
Museum, de oprichting van de OR, waarvan ik vicevoorzitter 
ben, de museum status, het nieuw te bouwen Romeins 
Scheepvaartmuseum en dergelijke. Ik hoop dit laatste te 
mogen meemaken. Om samen met alle partijen, gemeente, 
provincie, Archeon, VVvA en alle anderen dit project tot een 
goed einde te mogen brengen. 

Kom je eens langs om een praatje te maken? Dan leer ik 
eenieder van jullie ook beter kennen!

Isabelle van Mastrigt-Cordon

VVvA agenda
Datum: Soort evenement: Wie/Waar: Wat:
30-3 t/m 27-10 Seizoenopening Archeon Museumpark op volle toeren
9-14 april Nationale museumweek Archeon e.a. Speciale activiteiten
10 april Lezing VVvA Middeleeuwse tuinen in oost en west Dr. A. Willemse
13-14 april Evenement  Archeon  Schots weekend
13-14 april Evenement Archeon Nationale bijentelling
17 april Lezing Erfgoedhuis ZH Bezet Nederland door Duitse ogen
20-22 april Evenement Archeon Allemansend
1 mei Lezing Erfgoedhuis ZH Archeologisch onderzoek naar modern oorlogserfgoed
4-12 mei Evenement Archeon Nationale Romeinenweek; meerdere activiteiten
8 mei Lezing VVvA Acht eeuwen droge voeten aan de Oude Rijn
1-2 juni Evenement Archeon Prehistorisch weekend
5 juni Lezing  VVvA Het verhaal van het Romeinse badhuis in Heerlen
8 juni Evenement Archeon Grijze Jager dag
9-10 juni Evenement Archeon Vikingen bezetten Archeon
15-16 juni Evenement Archeon Riddertournooi

*  De lezingen zijn in het Archeologiehuis Zuid-Holland (museum naast Archeon). Meer informatie op: www.vrienden-archeon.nl/agenda

Archeon gefeliciteerd!

Met je 25e verjaardag, maar voor mij duurt deze geschiedenis al meer 40 jaar. Vanaf 
1978 ontstonden er al plannen voor een archeologisch park met reconstructies ergens in 
Nederland. Vanaf die tijd reisden Daan Hallewas, destijds provinciaal archeoloog van 
Zuid-Holland en ik door heel Nederland om een plek daarvoor te vinden.
Uiteindelijk werd het Alphen aan den Rijn, omdat we de Stichting Forum Romanum Albania-
nae tegenkwamen, die een scheepvaartmuseum voor de schepen van Zwammerdam wilden 
in de gemeente Alphen aan den Rijn, hoe toevallig dat dat nu bezig is te gebeuren en zo 
ontstond naar veel vijven zessen Archeon (mijn vrouw heeft de naam nog bedacht).

Gerard IJzereef
directeur Archeon bij de start
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In de Romeinse tijd  
werken Jitty en Arletta 
altijd gezellig samen
Jitty Spinder is 62 jaar en werkt al 25 jaar Archeon. Arletta 
Kranendonk is 24 jaar en werkt na haar studie geschiedenis 
met veel plezier in Archeon. Jitty werkt in de prehistorie als 
boerin bij LBK en in de Romeinse Tijd. 
Jitty herinnert zich een erg grappige gebeurtenis uit de 
begintijd van Archeon in het Mesolithicum werd een jacht-
ritueel. De Sjamaan had een collega gekozen uit het publiek 
die het dier uit zou beelden waarop gejaagd zou worden. De 
zwijntjes die bij de LBK werden gehouden waren ontsnapt 
en ze verstoorden het jachtritueel. Het publiek dacht dat het 
erbij hoorde en waren ernstig onder de indruk. 

Arletta vertelde tijdens een rondleiding in de arena over 
de poort van de dood. Een van de aanwezige kinderen, die 
helemaal in het verhaal opging, besefte na dit verhaal dat hij 
net door deze poort gelopen was. Nu was hij oprecht bang 
vervloekt te zijn! Gelukkig kon Arletta nog net ritueel de 
banvloek opheffen. 
Voor de toekomst hoopt Jitty dat Archeon inderdaad uit 
gaat breiden, de kracht van Archeon ligt in het beleven 
van het verleden door de verhalen van de bewoners en de 
prachtige reconstructies van gebouwen, Ze wil na haar pen-
sioen als vrijwilliger in Archeon werken. Arletta hoopt dat de 
uitbreiding op een mooie manier gestalte krijgt en denkt dat 
ze over en paar jaar ander werk zal hebben en ze zal plezier 
en met dankbare herinneringen terugkomen.

Meedoen met het verleden?

We hebben het verleden nodig om de toekomst te sturen. Hoe moeten we anders aan de 
opties komen om die in te richten? Bovendien willen steeds meer mensen weten hoe het 
komt dat ze zijn wie ze zijn. Waar ben ik geboren, waar komen mijn ouders vandaan, 
wat deden ze en vooral waarom? Door daarover te lezen krijg je inzicht, terwijl het 
bestuderen van vroeger veel houvast geeft. Maar echt begrijpen en invoelen kan pas 
door mee te doen. In beeld brengen en naspelen maken duidelijk dat je een onmisbaar 
verleden hebt, waarvan jij de directe erfgenaam bent. Archeon is er in die vijfentwintig 
jaar ten volle in geslaagd om je deze noodzakelijke sensaties te bezorgen.

Herman Pleij, emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde

Archeotolken, toen en nu; wat is 
er allemaal veranderd? 

Miranda van Driel ken ik als werkneemster in de mid-
deleeuwen bij Archeon. Omdat ik het leuk vond om wat 
meer van en over haar te weten heb ik haar een aantal 
vragen gesteld. (Annette Geerlings).

Op dit moment is Miranda 48 jaar en gehuwd met Marcel 
van Driel. Het gezin bestaat uit 2 meiden (Laura en Julia), 
2 schoonzonen (Arnaud en Robbert.) Laura en Arnaud zijn 
trouwens beiden ook werkzaam in Archeon. Om het gezin 
compleet te maken zijn er 2 honden en een pup.

Altijd leuk om te weten hoe iemand op Archeon beland. 
Het gezin heeft al jaren een abonnement op het park en 
dan hoort Miranda dat er in februari sollicitatierondes zijn. 
Ze heeft bij Roelof gesolliciteerd en werd tot haar vreugde 
aangenomen. 

In de middeleeuwen is ze gestart in het pottenkopershuis, ze 
gaf rondleidingen, heeft vakantiegasten begeleid, was bakker 
en is nu coördinator en planner van de middeleeuwen. 

De leukste herinnering van Miranda is aan een meisje dat 
op Archeon zou komen logeren. Het meisje durfde het park 
niet in, want daar zijn leeuwen. Ze ging toch slapen in de 
middeleeuwen.

Als wens besluit Miranda dat ze hoopt de geplande uitbrei-
ding en veranderingen mee te maken op Archeon.   

Groetjes van Miranda van Driel
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Hee, een troubadour!
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Vijfentwintig jaar Archeon, dat is een 
felicitatie waard! De tijd van Trijntje, 
Brinno en Willem die Madocke 
maakte mag dan voorgoed voorbij 
zijn, in het Archeon kom je er ver-
bazend dicht in de buurt. Veel 
succes met de verwerkelijking 
van het nationaal Romeinse 
scheepvaartmuseum, waar-
naar ik uitkijk.”

Hubert Slings
Redactie entoen.nu

Het Archeon. Een grote liefde. Absoluut. Een 
tweede thuis. Voor mij al sinds 1996, waar ik 
mijn eindscriptie voor mijn studie mocht doen. 
Dat was een culinaire educatietocht door de 
eeuwen heen. Vooral op jongeren gericht. Nu 
al jaren, samen met de geweldige organisatie 
en bewoners van het Archeon, presenteren we 
jaarlijks het historische smaakweekend. Top. Er 
gebeurt van alles in dit mooie paradijs, waar 
onze cultuur in goede handen is. Archeon, blijf 
doorgaan. Met zoveel vrienden moet dat gaan 
lukken. Hoera! 

Pierre Wind

Ik feliciteer medewerkers en directie van Archeon met 
haar 25ste verjaardag.

Een museumpark dat in 1994 open ging als een 
archeologisch themapark, maar dat met zijn tijd mee 
ging. 
Directie en medewerkers zetten zich volledig in om 
het publiek van jong tot oud een bijzondere dag te 
laten beleven. Door de huidige directie wordt het mu-
seumpark nu gereed gemaakt voor 
de toekomst. Ik neem mijn pet af 
voor jullie.

Gefeliciteerd,
Niko Geerlings
Voorzitter stichting  
museumpark Archeon

Okay Color wil Archeon 
graag feliciteren met deze 
mijlpaal. De directie Jack 
en Monique Veldman maar 
zeker ook de medewerkers 
en talloze vrijwilligers die 
deze beleving iedere keer 
waarmaken! Wij zijn trots op 

Archeon en blij hier al zo’n lange periode leverancier 
en sponsor van NoVA te mogen zijn.

Joeri van den Berg
directie Okay Color
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25 jaar Archeon met de VVvA
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De overgang van jagers-verzamelaars  
naar het boerenbestaan

9

25 jaar Archeon met de VVvA
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Culinaire hoogstandjes door de eeuwen heen;
Eikelpap, Placenta en Vijgenpeper
Prehistorie

De Eik is al heel lang een heilige boom.
Eikenschors staat bekend om zijn samentrekkende wer-
king en is dus bruikbaar als geneesmiddel.
In 1966 vond met tijdens een opgraving bij aanleg van 
de Volkeraksluizen vond met tussen de wortels van een 
eik een houten beeldje; ‘het mannetjes van Willemstad’.
Deze figuurtjes werden vaak geplaatst tussen wortels 
van de eik.
De eik stond er om bekend om huizen en boerderijen te 
beschermen als men een eik voor het huis had staan.
De voedselwaarde van de eik is hoog echter eikels be-
vatten een bitter smakende stof , die giftig is, dus moet 
men dit goed wassen voor gebruik.

Romeinse Tijd

Placenta
Een bijzondere naam voor een 
kaas-honing met laagjes gerecht, 
met een lasagne achtige verschij-
ningsvorm
Uitgesproken als “Pla-ken-ta” , 
de zogenaamde cake heeft een 
rondachtige platte vorm, gelij-
kende op een placenta.
Het was een veel gegeten zoete 
cake in de Romeinse Tijd. 
Het werd zoveel gegeten dat het 
verhaal gaat van een slaaf de 
gevlucht was omdat hij wel weer 
eens gewoon brood wilde eten 
i.p.v. de zoete cake.

Eikelpap

•   Eikels zoeken en enige tijd laten 
drogen.

•   Pel de eikels en verwijder het bin-
nenste schilletje (bruine huidje)

•   Eikels fijn malen en lang wassen.
•   Eikel meel met evenveel water in 

een pot en aan de kook brengen.
•   Minimaal een half uurtje laten 

koken
•  Lekker met bessen en honing!

Vijgenpeper

•   Gedroogde vijgen
•   witte wijn
•   ontbijtkoek 
•   rozijnen
•   broodkruim 
•   honing en azijn
•   speculaaskruiden

Vijgen half uur op zacht vuur 
met mengsel witte wijn en water. 
Maak van het kooknat met de 
koek, broodkruim een gebonden 
brij. Laten koken specerijen 
erdoor, naar smaak honing en 
azijn. Brij mengen met de vijgen 
en wat rozijnen er door.

Placenta

•   100 gram tarwebloem voor 
de tracta

•   50 gram farro grande (spelt) 
of farro medio (emmertarwe) 
grutten voor de tracta

•   350 gram schapen- of 
 geitenkaas, bijvoorbeeld feta 
of chevre

•   112 gram goede honing
•   70 gram tarwebloem voor de 

korst (de enige afwijking van 
de verhoudingen)

•   laurierbladeren
•   olijfolie en ovenschaal
•   verwarm oven op 200 graden

Middeleeuwen

Vijgenpeper
Een van oorsprong Duits gerecht 
met gebruik van veel vijgen die ver-
werkt worden in een typisch gerecht 
voor de vastentijd.
De naam geeft aan dat het een  
gekruid recept was. 
Er bestaan ook nog de Hazen-peper, 
Lever-peper en Kalfs-peper.

Vrouwe Hadewij

Gebruikte bronnen:
- Eten als onze voorouders N.E. 
Stegeman
-  http://reutel.nl/2018/04/placenta-
oud-romeinse-cheesecake-met-tracta/

- Van Soeter Cokene J.M. van Winter.

Maak met tarwebloem en spelt bloem deeg 
dat je in zes delen verdeeld, hiervan maak je 
de binnenste bladen
Voor de buitenste korst gebruik je 70 gr 
bloem met water
De vulling wordt gebruikt van de kaas, te ver-
kruimelen in water, dit drie keer te verversen. 
Door zeef en vervolgens de honing erdoor.
Bouw het geheel op dat de buitenste laag (de 
buitenste korst) de langste flappen heeft die 
over de binnenste lagen en de vulling valt.
Leg tussen de lagen deeg de laurierbladen
Plaats de Placenta op een ingevette bakplaat 
en plaats over de placenta een ovenschaal 
die de Placenta niet raakt.
Bak het geheel in een uur.
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Archeotolken, toen en nu; wat is 
er allemaal veranderd? 

In de middeleeuwen  
zijn Willem en Sanny  
fijne collega’s
Willem Hassoldt heeft 32 jaar in Amsterdam geleefd en 
woont 34 jaar in Alphen aan den Rijn. Hij werkt in Archeon 
sinds 2002. Sanny Nijland is 17 jaar, woont in Alphen aan 
den Rijn en studeert aan de kappersvakschool, ze werkt 
sinds mei 2018 in Archeon.
Willem begon in Archeon als bedelaar, hij vindt het heerlijk 
om groepen bezoekers rond te leiden door de middel-
eeuwen en iedere keer een ander verhaal te vertellen, ook 
geeft hij zwaardvechten en boogschieten. Sanny voelt zich 
helemaal huis in het Koopmanshuis, het huis van de imker 
en op de boogbaan en ze speelt graag Zwarte Piet. Bij het 
werken als archeotolk hoort ook de opbouw ’en inrichten 
van de locatie. Willem heeft veel mooie en gekke dingen 
meegemaakt; zo was er een blinde bezoeker die graag wilde 
boogschieten. Na uitleg over de plaats en hoeveel passen hij 
verwijderd was van het doel, gaf Willem hem een boog en 
pijl. Tot verbazing van iedereen schiet hij de eerste pijl recht 
in de roos.  De 30 bezoekers vielen helemaal stil, het was 
een echt kippenvel moment.
 
Sanny heeft nog niet echt iets raars meegemaakt, maar 
verbaast zich er wel over dat sommige bezoekers als ze 
instructies geeft op de boogbaan dit moeilijk of niet willen 
aannemen. 
Willem heeft over 25 jaar veel fijne collega’s, Archeon is 
dan samengesmolten met de omliggende woonwijk. Sanny 
hoopt over 25 jaar nog dezelfde leuke collega’s te hebben en 
veel gezellige bezoekers. 

Pottenbakker

Mijn naam is Nelly van der Knaap en ik werk alweer ruim 
tien jaar als Romeinse pottenbakker in het Archeon; of beter 
gezegd: als vrouw van de pottenbakker. Mijn man is altijd 
even weg - klei opgraven, zaken doen op het forum of naar 
het badhuis. Het is in die tijd een mannenberoep; vrouwen 
helpen waarschijnlijk wel mee, maar hebben meestal de 
zorg voor nogal wat kinderen, het huishouden en de tuin!

Bij toeval kwam ik op een evenement met talloze promotie-
kraampjes iemand van het Archeon te spreken; er werd mij 
verteld dat Jaap Zuidema, pottenbakker van het eerste uur 
in het Archeon, net was vertrokken. 

Na mailcontact met Jack werd ik van harte uitgenodigd een 
paar keer te komen proefdraaien. En zo is het gekomen. Met 
veel plezier werk ik in het seizoen twee dagen in de week in 
het Archeon; op de zondagen en de dinsdagen. Buiten het 
seizoen op de zondagen.

Demonstreren op de pottenbakkersschijf en daarmee de 
‘magie’ van het draaiproces te laten zien vind ik nog altijd 
het leukst om te doen, maar wat mij het meest ontroert 
zijn de verhalen en wensen van kleine kinderen tijdens het 
maken van de ‘votiefbeeldjes’ (wens- en of bedankbeeldjes) 
voor de tempelceremonie: “Ik wil heel graag een beeldje 
maken voor mijn oma, zodat zij weer beter wordt” of ‘ik wil 
heel graag nog een klein zusje of broertje”.

De Romeinse pottenbakkersoven is alweer heel wat jaren 
in onbruik geraakt en uiteindelijk afgebroken. Mijn ‘droom’ 
is om nog eens samen met een echte archeoloog en een 
aantal medewerkers van het Archeon weer een mooie 
Romeinse pottenbakkersoven op te bouwen, zodat we af en 
toe tijdens bijvoorbeeld de Romeinse weken de oven kun-
nen stoken. En dan met een grote verkoop van het werk dat 
uit de oven komt op het forum vóór het badhuis.

Het werken in het Archeon is voor mij een heel fijne afwis-
seling van het werken in mijn eigen atelier in Utrecht; ik 
maak daar al meer dan 30 jaar gebruikskeramiek, meestal 

van porselein. In 
diverse galeries en 
museumwinkels is 
mijn werk te zien en te 
koop. Zie verder www.
nellyvanderknaap.nl.

Nelly van der Knaap, 
keramiste

Archeon, al 25 jaar de parel vanZuid Holland

Archeon is een leuk en interessant museumpark waar geschiedenis en archeologie elkaar prettig versterken 
en te zien zijn in de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen, en in het Archeologiehuis  
Zuid Holland. Het museumpark weet ieder jaar honderdduizenden bezoekers een leuk en leerzaam 
dagje uit te bezorgen. Daar werken onze vrijwilligers en vrienden van Archeon graag aan mee. 
Archeon, directie en personeel, van harte gefeliciteerd!

Leo van Sister, Voorzitter vereniging Vrienden van Archeon
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Vriend van Archeon worden!
Ja: ik wil graag lid worden van de VVvA:

Naam  Mevr./dhr.

Adres  postcode

Plaats 

Mailadres 

Aankruisen: 

 ik geef mij op als individueel lid

 ik geef mij op voor een gezinslidmaatschap

 ik geef mij op voor een jongerenlidmaatschap 

 ik geef mij op voor een bedrijfslidmaatschap 

 bij het lidmaatschap wil ik wel/geen gedrukte NoVA per post 
ontvangen (toeslag 10 euro) 

Jongerenlidmaatschap €12,50 | Individueel lid €25 euro | Gezinslidmaatschap 
€45 | Bedrijfslidmaatschap €75 euro

Deze bon liefst per e-mail verzenden naar: secretaris@vrienden-archeon.nl of 
per post sturen aan de Vereniging Vrienden van Archeon, Postbus 600, 2400AP 
Alphen a/d Rijn.

De contributiebedragen voor 2018 zijn als volgt:

Colofon

Redactieteam VVvA: Annette Geerlings,  
Wiel v.d. Mark, Patricia Pol, Giel de Reuver,  
Joerie van Sister, Leo van Sister, Monique Veldman, 
Frank Wiersema

Met bijdragen van: Tom Hazenberg,  
Jack Veldman, Patricia Verbree, Isabelle van Mastrigt-
Cordon, Miranda van Driel, Nelly v.d. Knaap,  
Wim de Jeu, Hans Splinter, Wim Caminada,  
Fokko Bloema en externe relaties

Vormgeving & sponsoring: 
Okay Color Graphics BV 

Hoofdredactie: Leo van Sister

NoVA is het verenigingsblad van de VVvA en  
verschijnt meerdere malen per jaar.
De volgende NoVA verschijnt in juli 2019.

Kopij (artikelen, brieven, foto’s) graag inzenden 
vóór 1 mei 2019 bij voorzitter@vrienden-archeon.nl.

Marcus & Marbod door Gillius

gesponsord 
door
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