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In en om het huis
Foto: Armand Simonis
Straat in Ostia Antica. In de Romeinse tijd was Ostia de havenplaats van Rome.
Foto gemaakt tijdens de VVvA jubileumreis, najaar 2021.
1

Voorwoord voorzitter
Alphen aan den Rijn: wereldstad aan de Limes
2022 is amper begonnen en het bruist alweer van
de plannen. Nu de lockdown is opgeheven komt het
publiek weer in groten getale naar ons geliefde museumpark Archeon dat voor 2022 weer een aantrekkelijk
en ambitieus programma heeft opgezet en daarbij ook
weer de enthousiaste inbreng van onze VVvA-vrijwilligers, dat zijn er gelukkig heel veel, nodig heeft.
Ook de activiteitencommissie van de VVvA heeft niet
stilgezeten en organiseert dit jaar een fraaie serie
lezingen en heeft mooie excursies in de planning. Het
gaat goed met de vereniging! Na onze 25 jaar viering
vorig jaar blijft het aantal leden- en vrijwilligers prettig doorgroeien.
Bij de plannenmakerij hoort ook de wens van de
gemeente Alphen aan den Rijn om het nieuwe Archeologiedepot Zuid-Holland bij Archeon te vestigen.
Een logische keuze vanwege alle reeds aanwezige
archeologische bezienswaardigheden zoals Archeon,
het Archeologiehuis, de Zwammerdamwerf en de tentoonstellingen. De keuze tussen Alphen aan den Rijn
en Katwijk gaat dit voorjaar plaatsvinden.

Wereldstad aan de Limes, zo presenteert onze stad
zich. Er is dan ook een aansprekend programma
rondom Limesjaar 2022 gebouwd. Zo komen er activiteiten als het Romeins festival, de Romeinse weken,
de Limes Classic en verschijnen bij Archeon en Nigrum
Pullum in Zwammerdam veel bezienswaardigheden,
zoals een maquette van castellum Albaniana. Daarnaast zijn er ook games en educatie voor de kinderen.
Zie www.romeinsalphen.nl voor meer informatie.
Leo van Sister - Voorzitter VVvA

VVvA agenda
Datum

Soort evenement Waar

Wat

9 april

ALV

Romeinse herberg

ALV-VVvA en Vriendendag + lezing

12 april

VVvA lezing

Archeologiehuis

De lynx van Alphen a/d Rijn

17-18 april

Brunch

Romeinse herberg

Familie paasbrunch

23-24 april

Evenement

Archeon

Schots weekend + Nationale Bijentelling

10 mei

VVvA lezing

Archeologiehuis

Ijzertijd-heuvels op de heid

26-29 mei

Evenement

Archeon

Vikingen Weekend

28 mei

Evenement

Archeon

Grijze Jagerdag

5-6 juni

Evenement

Archeon

Riddertoernooi

8 juni

VVvA lezing

Archeologiehuis

Weggebruik in het Romeinse rijk

17-19 juni

Archeologie

Archeon

Nationale Archeologiedagen

30-7 t/m 14-8

Evenement

Archeon

Romeins festival

23-28 augustus

Evenement

Archeon

Vikingweek

3-4 september

Evenement/markt

Alphen a/d Rijn

Prehistorisch weekend

3-4 september

Evenement

Zwammerdam

Limes Classic fietstocht

10 - 11 september

Evenement

Archeon

Riddertoernooi

17 - 18 september

Evenement

Archeon

Schrijvers v/d Ronde Tafel en
Thea Beckmanprijs

24 - 25 september

Evenement

Archeon

Culinair weekend met Pierre Wind

2022: nieuwe activiteiten: zie www.vrienden-archeon.nl en www.archeon.nl
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Ondertussen in Archeon
Door Monique Veldman
Gelukkig kunnen wij u begroeten vanuit een geopend en weer sfeervol Archeon. De bezoekers weten
de weg weer te vinden naar ons mooie park. Toch
hadden ook wij deze periode na de lockdown graag
anders gezien. Want alles wordt helaas overschaduwd
door de oorlog in Oekraïne, waar duizenden mensen
op de vlucht zijn geslagen en waar vele slachtoffers
zijn gevallen. Wij leven enorm mee en steunen Oekraïne.
Momenteel is het wekelijks genieten van ‘Ons Verhaal van Nederland’ een mooie documentaire over
de geschiedenis van ons land met mooie verhalen.
Veel beelden zijn in Archeon opgenomen waarin ook
vrijwilligers en medewerkers van Archeon figureren.
Ook was Archeon te zien in het programma van NPO
‘Welkom in de middeleeuwen’. Prachtige beelden
van de middeleeuwse straat, het klooster en ook nog
als echte hoofdfiguren onze ossen Isaac & James. De
nieuwe filmopnamen die komend najaar te zien zijn
worden inmiddels alweer opgenomen waaronder
‘Trijntje’. De beelden zijn te zien in Het Klokhuis en
een nieuwe speelfilm van Studio 100 in de middeleeuwen en Romeinse tijd.
Gelukkig kunnen wij dagelijks het Archeon bewonderen en het 28e seizoen van Archeon is alweer gestart.

De themaweekenden staan alweer gepland waaronder het Vikingweekend, het Romeins Festival, de
Grijze Jager-dag en in december Sinterklaas en de
Winter-Renaissance Fair. Bij de ‘Landelijke Museum
Kidsproof-verkiezing’ heeft Archeon de eerste prijs gewonnen voor de provincie Zuid-Holland. Bij de landelijke ANWB verkiezing ‘Leukste uitjes van Zuid-Holland’
won Archeon brons.
In het park zijn de ambachtelijke rietdekkers volop
aan de slag met het dak van de Smederij en het Huis
van de Schrijnwerker. Aan de Romeinse Zwammerdamschepen wordt hard gewerkt en de vele vrijwilligers leveren ook hier een positieve bijdrage. Andere
vrijwilligers hebben afgelopen winter veel werkzaamheden verricht in het groen, bij de houtgroep en de
tuinvrijwilligers. Samen met de gemeente Alphen
aan den Rijn wordt hard gewerkt om te kijken of het
Archeologiedepot gerealiseerd kan gaan worden bij
Archeon. Zo komt de synergie tot stand tussen archeologie, museum en depot en waar komt dan mooier
samen dan bij Archeon.
Kortom, volop nieuwe plannen en wij wensen alle
leden en vrijwilligers van de VVvA een mooi seizoen!
Jack & Monique Veldman

Nieuwe beschilderingen voor het Koopmanshuis

Het nieuwe dak op de stal
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L’antica Roma dei Romani –

						

Door Leo van Sister

Ons jubileumjaar 2021 leende zich bij uitstek goed
om met een groep archeologieliefhebbers, VVvA-leden, het echte oude Rome te bezoeken in oktober
2021. Rome was ons vijf dagen lang goed gezind met
dagelijkse temperaturen van ruim 20 graden. Ideale
temperaturen om veel archeologie te gaan bekijken.
We hadden een mooi programma waar wij achtereenvolgens op de vrije dagdelen ook al veel Romeinse
bezienswaardigheden opzochten zoals Piazza Navona,
Mausoleum Augustus, de Trevifontein, het fraaie Pantheon, Piazza del Popolo met zijn fraaie kerken en het
Leonardo da Vinci museum, Villa Borghese, de markt

en zuil van Trajanus en vele andere fraaie bezienswaardigheden. Maar de ongekende hoogtepunten waren de bezoeken aan Ostia Antica en ‘Colosseo down
under’ met Forum Romanum.
Ostia was in de Romeinse tijd de grote havenplaats
van Rome. De stad is grotendeels bewaard en opgegraven en is een van de best
bewaarde Romeinse steden in
“Imposante
Italië. Je kunt er zeker een hele
dag rondlopen en zeer veel
tempels,
goed bewaarde monumenten
zuilen, pooren tempels zien. Ostia lag aan
ten en bouwde mond van de Tiber en was
werken.”
geruime tijd vanaf de 4e eeuw
B.C. tot aan de 4e eeuw A.C.
hét handelsknooppunt tussen
Italië, Afrika en Europa. De Keizers Hadrianus en Trajanus hebben Ostia verder uitgebreid. In de hoogtijdagen woonden er wel 100.000 Romeinen en was Ostia
groter dan het toenmalige Rome.
Een ander hoogtepunt was het bezoek aan het oude
Colosseum waar sinds kort ook de gewelven onder het
amfitheater te bezichtigen zijn. Colosseo, gebouwd in
72 A.C. onder keizer Vespasianus is het grootste amfitheater ter wereld en kon tot wel 70.000 tot 80.000
bezoekers herbergen. Het theater is zeer indrukwekkend, maar dat zijn de ondergrondse gewelven waar
destijds de wilde dieren en gladiatoren verbleven nog
meer. Die werden daar met speciale liften naar de
arena gebracht, een fraai staaltje techniek voor die
tijd. Anders dan velen denken werden de gladiatoren
en dieren meestal niet gedood, simpelweg omdat ze
veel waard waren.

Er werd genoten van Ostia Antica
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Het nabijgelegen Forum Romanum was in de gloriedagen van het Romeinse Rijk het politieke, juridische, religieuze en commerciële centrum
van de stad waar veel keizers
elkaar probeerden af te troeven
“Je kunt
met steeds imposantere temer zeker
pels, zuilen, poorten en bouween dag
werken. Alles bij elkaar zeer
indrukwekkend, je waant je echt
rondlopen.”
in het oude Rome op zijn hoogtepunt. We hadden het geluk
een Engelse gids, archeologe Amanda Karr, te hebben
die er werkelijk alles van afwist. Verder bezochten wij
een van de vele catacomben op de oudste weg naar
Rome, de Via Appia. De catacomben van St. Callixtus
zijn indrukwekkend en hebben een lengte van ca. 20

Een terugblik op de jubileumreis naar Rome
Wij hebben tijdens ons bezoek erg genoten van
vele zeer smakelijke gerechten die traditionele
trattoria’s ons te bieden hadden. Ook al een
goede reden om Rome te bezoeken. Al met al
was het gezelschap zeer onder de indruk van
het oude Rome en haar geschiedenis en konden
we terugkijken op een geslaagde jubileumreis.
Roma, grazie ea presto. ■
Foto’s: Leo van Sister en Armand Simonis

De Romeinse trattoria zijn een traktatie
kilometer. In de hoogtijdagen lagen daar bijna een
half miljoen Romeinen begraven. Rome bleek ook
in trek bij de wereldleiders van de G7 die alle dagen
met loeiende sirenes en colonnes door de stad reden.

Je waant je volledig

in de oudheid

Prachtige mozaïekvloere
n
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Plaats voor het LaatPaleolithicum in Archeon
Door Jeroen van Eijk, archeoloog, coördinator Prehistorie en Archeotolk bij Museumpark Archeon
In het oude Archeon van de jaren ‘90 van de vorige
eeuw, begon je tijdreis veel en veel vroeger. Je startte
in het tentoonstellingsgebouw van Sevilla met de ‘Big
Bang’, ongeveer 13 miljard jaar geleden. Via de dinosaurussen eindigde je in het gebouw bij de rendierjagers van de late oude steentijd.
De levende geschiedenis van Archeon begon toen (en
nu nog) bij de jagers-verzamelaars uit de Middensteentijd, de reconstructie van de site van Bergumermeer. Deze vindplaats werd uitgekozen o.a. omdat
dit het eerste duidelijk aangetroffen ‘dorpje’ was van
Nederland. Dit basiskampdeel van de vindplaats wordt
gedateerd rond 5500 v. Chr. Nu begint ons verhaal van
de menselijke bewoning van Nederland eigenlijk niet
met deze periode, maar op logische wijze met de periode daarvoor. Wanneer moderne mensen aan het eind
van de ijstijd, rond 13.000 v. Chr., weer naar Nederland
trekken. Vanuit het zuiden naar de steeds betere leefomstandigheden in het noorden.
Het verhaal van het Laat-Paleolithicum is een mooi
verhaal om te vertellen en eigenlijk moet dat ook
verteld worden in Archeon, maar het is een ingewikkeld verhaal. Meerdere culturen volgden elkaar op in
die periode tot en met het vroeg –mesolithicum. Ook
zijn verschillen te zien tussen de culturen, tussen die
meer vanuit het zuiden zijn beïnvloed en die van ten
noorden van de rivieren, die meer vanuit Duitsland en
Scandinavië zijn gevormd. Een andere moeilijkheid is
dat een groot deel van hun leefwereld verdronken is.
Vroeger lag het huidige Nederland meer in het midden van Europa. Je kon naar het Verenigd Koninkrijk
toe wandelen.

De Rijn en Theems ontmoetten elkaar in het midden
van dat land, Doggerland genoemd.

Figuur 3: Saami familie voor hun tent (ca. 1900), bron:
library of congress

Archeologisch hebben we ook een probleem omdat
de meeste archeologische resten die achtergelaten zijn van vuursteen zijn. Gelukkig zijn ook wel
haardkuilen en organische resten gevonden en de
mogelijke sporen van de omtrek van een hut. De
culturen hebben veel overeenkomsten (jagers en
verzamelaars) en verschillen in vuursteentradities en
in leefomgeving. De ene cultuur is meer aangepast
aan de toendra/poolwoestijn en jaagt op trekwild en
de andere leeft meer in bossen van vooral berken en
dennen, vist en jaagt op standwild.
De belangrijkste culturen uit de Laat–Paleolithicum,
die aangetroffen zijn in Nederland (in chronologische
volgorde) zijn:
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Figuur 2: Gereconstrueerde rendierjagerstent in Borger

1. H
 et Hamburgien en Creswellien (ca. 13.000 v.
Chr. – ca.11.000 v.Chr.). Dat zijn de vroegste rendierjagersculturen, ontstaan uit de nog vroegere
Magdalénien-traditie van vuursteenbewerking.
2. Federmesser Groep (ca. 12.000 v. Chr. - ca. 11.000
v. Chr.). Daar is de vroegere benaming van “onze”
Tjongercultuur (een riviertje in Friesland) in opgenomen. Deze groep lijkt meer op een mesolithische
cultuur. Het is wat warmer en er wordt gejaagd in
de dennenbossen op everzwijn en hert.
3. Ahrensburgien (ca. 11.000 v.Chr. – ca. 9000 v.Chr.).
Na een zeer felle eindsprint van de ijstijd, komen
weer rendierjagers terug in Nederland en zet de
definitieve opwarming van het klimaat door. Deze
cultuur zit op de grens van het geologisch tijdvak
Pleistoceen naar het geologisch tijdvak Holoceen.

In deze setting kan het leven van de rendierjagers en
hun dynamische, steeds veranderde wereld goed verteld worden. Het sluit ook mooi aan bij de huidige klimaatveranderingen en de invloed van de mens. Door
opwarming van de aarde verdween het grote wild
zoals mammoeten, bizons en wolharige neushoorns.
De mens heeft daarbij zeer waarschijnlijk een handje
geholpen. Belangrijk is dat we nog veel informatie
hebben van huidige rendierhouders zoals de Saami
uit Noord –Scandinavië (figuur 3) en de inheemse
volkeren uit het noorden van Rusland. Dat de kennis
van deze mensen behouden en overgedragen wordt,
is ook een doel. In Noord-Amerika en Groenland zijn
trouwens de rendieren (ook wel kariboes genoemd)
nooit gedomesticeerd, alleen bejaagd.

Voor een mogelijke reconstructie in het Archeon stel
ik voor om een tentenkamp van twee of drie tenten
van de rendierjagers van de Ahrensburgcultuur na te
maken (figuur. 2).

Denen J. & E.a. (red.). De Steentijd van Nederland. Archeologie 11/12. Stichting Archeologie. Krips, Meppel, 2005. | Louwe Kooijmans, L.P. & e.a. (red.).
Nederland in de prehistorie. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2005.

Bronnen:

Figuur 1: rendierjagerstent, bron: Historische Vereniging Klenckerheugte Oosterhesselen
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Museumpark Archeon, in en om
Door Wiel van der Mark, coördinator werkgroep Bijenlandschap Groene Cirkels Archeon

In Archeon vind je huizen en hutten van 10.000 jaar
geleden tot in de late middeleeuwen. Deze woongebouwen hebbe allemaal een woonerf met tuin en
verschillende nuitsvoorzieningen voor eigen gebruik.
Zolang mensen op aarde zijn, vinden we verschillende innovaties en tradities terug. Vooral in en rondom
woningen. De innovaties en tradities van toen vormen
een inspiratiebron voor de 21e bezoeker van nu. Want
in welke andere tuin heeft de bij het nog zo naar zijn
zin?
Bijen in Archeon
In het net verschenen rapport over de laatste bijen- en
zweefvliegentelling voor Bijenlandschap Groene Cirkels van Dr. Menno Reemer (Eis Kenniscentrum Insecten en Naturalis) staat dat heel veel bijen profi

Bijenkorven in Museumpark Archeon
teren van de huizen in Archeon. Uiteenlopende bijensoortren kunnen er terecht in de rieten daken, gaten
en spleten in lemen muren en allerlei houten structuren. Net als in 2015 en 2018 nestelen nog steeds
honderden, misschien wel duizenden tronkenbijen
in rieten daken. Deze rapporten, voor de derde keer
uitgebracht, geven onlosmakelijk en wetenschappelijk onderbouwd weer dat kleinschaligheid, goed
gebruik van de bodem en het minimale gebruik van
niet-natuurlijke meststoffen en pesticiden leiden tot
bijzondere resultaten waar we trots op zijn, maar ook
waarmee we een voorbeeld kunnen zijn voor de 21e
eeuwse bezoeker over bijvoorbeeld het inrichten van
je eigen tuin met weinig tegels en veel bijenplanten.
Bijentelling 2021: Eén soort minder maar wel
bij-zondere verfijning.
Onlangs verscheen het rapport monitoring Bijenland8

schap Groene Cirkels. Mijn snelle conclusie van het
rapport is dat dankzij de inspanningen van de bijenwerkgroep en de tuingroep het grote aantal wilde
bijen en honingbijen stabiel is geteld op 41 wilde bijensoorten en 39 zweefvliegen, tegen 42 en 36 soorten
in 2015 en 2018.
Fragment uit het rapport: Drie bijzondere bijtjes
Er zijn in 2021 drie bijensoorten van de Rode Lijst
van bedreigde bijensoorten
gevonden: de grote koekoekshommel (Kwetsbaar), de
“De innovakleine tuinmaskerbij (Kwetsties van toen
baar) en de kleine lookmaskerbij (Ernstig bedreigd).
zijn nu een
Vooral laatstgenoemde soort
inspiratie.”
is bijzonder, want het is een
echte zeldzaamheid. Ook de
grote populatie van kleine
tuinmaskerbijen in Archeon is een speciale vermelding
waard. In 2018 zijn hier ook de tuinmaskerbij en de
weidemaskerbij (Rode Lijst: Kwetsbaar) in Archeon
gevonden, wat het totale aantal uit Archeon bekende maskerbijen op zes brengt. Maskerbijen voelen
zich thuis in dit gebied door de ruime aanwezigheid
van goede nestelgelegenheid (zoals rieten daken en
braamstruweel).
Menno Reemer over Archeon
“Archeon is onverminderd een goede plek voor de
wilde bijen, ook voor een aantal bedreigde soorten.
Het soortenaantal is weliswaar niet gestegen ten
opzichte van de nulmeting, maar zo’n stijging is ook
moeilijk te realiseren in gebieden waar reeds een
groot aantal soorten voorkomt. Archeon doet er veel
aan om te zorgen dat wilde bijen het naar hun zin
blijven houden. Er wordt rekening met bijen gehouden

het oude woonerf

Kinderen maken met een vrijwilliger van VVvA een bijenmobile tijdens het bijenweekend.

in de keuze van nieuwe planten en er zijn bijenhotels
geplaatst. Het voortbestaan van de bijzondere populaties maskerbijen is gewaarborgd
door de aanwezigheid van vele
rieten daken en braamstruwelen
“Archeon
op zonnige plekken. Ook de bruiis een goed ne rouwbij zal zich hier vermoeplek voor
delijk wel blijven thuis voelen,
wilde bijen.” omdat er nog veel nestelende
gewone sachembijen (de gastvrouw van deze bij aanwezig zijn
in de lemen muren van diverse huisjes. De voornaamste aanbeveling luidt dus: ga zo door.”

Meer weten over de Bijenwerkgroep?
Volg ze op Facebook: ga naar facebook.com/
archeongroenecirkels.

Lees het volledige rapport hier: https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Rapportage_Monitoring_
Bijenlandschap_2021_klein.pdf?ver=5Vd5nXdJIDegbP3zN9OHZQ%3d%3d&timestamp=1639048985241
Meer weten of wil je ons helpen om de leefomgeving
van onze bijen en andere flora en fauna te vervolmaken? Mail dan naar: wiel@archeon.nl. ■
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Erfgoed in de achtertuin – herinneringen
Door Patricia Pol, vrijwilliger Vrienden van Archeon

Herinneringen aan 50 jaar Zwammerdamschepen
Het vroege voorjaar 1972: Jan Groffen (42) ontdekt een
bijzonder stuk hout op het terrein Hooge Burg van de
Johannes Stichting in Zwammerdam. Hij weet dat er
een Romeins castellum heeft gestaan; opgravingen
eind jaren’60/ begin ‘70 hebben dat bewezen. Daarom
besluit hij professor Glasbergen van de Universiteit
van Amsterdam zijn vondst te laten beoordelen. “Is
het geen hekje?” vraagt deze nog.
Maarten de Weerd, destijds opgravingsleider, zal
zeggen dat 9 december 2021 de startdatum is van
het officiële jubileumjaar van ‘50 jaar Zwammerdamschepen’. Want op 9 december 1971 is (een deel van)
boomstamkano Zwammerdam 1 gevonden. Toch is
2022 het jubileumjaar vanwege de vondst van het
schip dat het ‘type Zwammerdam’ beroemd maakte.
Negen maanden na de vondst door Groffen werd het
vrachtschip Zwammerdam 2 op basis van bijvondsten
gedateerd: “het schip hoort in de Romeinse tijd thuis”.
En toen was het hek van de dam: tot zomer 1974 werden in totaal zes schepen, dan wel kano’s, blootgelegd, plus de enige stuurriem die West-Europa rijk is.
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Operatie Zwammerdamschepen
Vijftig jaar later. Na jarenlang lobbyen weten archeoloog Tom Hazenberg en Jack Veldman van Museumpark Archeon het hout van de Zwammerdamschepen
in 2016 naar Alphen aan den Rijn terug te halen. Voor
de ogen van bezoekers verrijst de Zwammerdam 2. De
inspanningen van uitvoerend archeoloog Yardeni Vorst
en het dynamische Team Restauratie, bestaande uit
professionals en vrijwilligers, zorgen voor een bijzonder schouwspel dat door enthousiaste gidsen wordt
toegelicht aan bezoekers. Inmiddels werkt men aan
het hout van de Zwammerdam 6, kano nr. 3 en is een
begin gemaakt met de Zwammerdam 4. Tom en Jack
werken gestaag aan hun droom voor een Nationaal
Romeins Scheepvaart Museum. Het online logboek
‘Operatie Zwammerdamschepen’ volgt het allemaal.
Project Do you remember
In het kader van het jubileumjaar 50 jaar Zwammerdamschepen komt Tom Hazenberg i.s.m. NIGRVM
PVLLVM en Museumpark Archeon met het project Do
you remember. In het oral history-project worden herinneringen van betrokkenen bij de opgraving van de
schepen op video vastgelegd.

aan 50 jaar Zwammerdamschepen

Er verschenen grote advertenties, radio en tv-opnames, koningin Juliana kwam niet één maar twéé
keer op bezoek, minister van Doorn van CRM werd
rondgeleid, er was een drukbezochte open dag voor
bezoekers en de BBC kwam tweemaal voor nieuwe
opnames. Alle Nederlanders werden gevraagd te
doneren voor het goede doel. Met goed resultaat! In
juni 1974 werd het laatste schip geborgen en kon de
Johannesstichting eindelijk alles bouwen wat zij hadden gepland.

Zoals die van Maarten de Weerd en Jan Groffen bijvoorbeeld. De opnames van drie andere betrokken
archeologen zijn bijna klaar. Daarnaast wordt ook het
publiek van toen opgeroepen om hun herinneringen te delen. Zoals bezoekers van de opgravingen,
of mensen die verhalen kennen van hun ouders.
Misschien komen er zo ook wel nieuwe foto’s of
8mm-filmbeelden naar boven! Kijk op de website van
Hazenberg Archeologie hoe je meedoet.
Opgraven onder tijdsdruk
De opgravingen van de Zwammerdamschepen verliepen niet ontspannen. De Johannesstichting wilde op
het terrein huizen bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking omdat zij in Nieuwveen uit hun
jas groeiden. Bouwen en opgraven gebeurde daarom
lange tijd naast elkaar. Maar ja, wat moet je als het
ene na het andere historische spektakelstuk wordt opgegraven? En dan werd in ’72 ook nog de plattegrond
van de gevonden Principia uitgezet en later zichtbaar
werd gemaakt met beton. Elke keer opnieuw moest
met het bestuur van de Johannesstichting worden gepraat over uitstel en met het ministerie over subsidie.
En intussen groef men stug door!
Publiciteit en crowdfunding
Natuurlijk bleven alle spectaculaire vondsten niet
onopgemerkt. De extra aandacht zorgde alleen niet
voor voldoende geld om alle schepen te bergen. Dat
kantelde toen begin 1974 een aantal notabelen uit
Alphen aan den Rijn e.o. de hoofden bij elkaar staken
en besloten aan te sturen op een grote geldinzamelingsactie. De Alphense architect Latief Perotti nam het
voortouw met een telefoontje aan professor Glasbergen. Daarna volgde een telegram (!) aan de minister-president, Joop den Uyl.

Bezoekerscentrum
Jaren later bouwt Ipse de Bruggen, de opvolger van
de Johannesstichting, het mooie bezoekerscentrum
NIGVM PVLLVM waar de Limes-ontdekkingen te zien
zijn en een paar kilometer verderop zorgt Museumpark Archeon uiteindelijk voor de restauratie van deze
wereldberoemde collectie schepen.
Ook herinneringen delen?
Wil je jouw herinnering(en) aan de Zwammerdamse
opgravingen delen? Mail dan naar redactie@hazenbergarcheologie.nl. Meer informatie: zie ook www.
nigrumpullum.nl. ■
Meer weten?
Bekijk het interview voor Do You Remember met Jan
Groffen: https://www.youtube.com/watch?v=_QHnIJXDlc4
Alles over Operatie Zwammerdamschepen: https://
www.archeon.nl/zwammerdamschepen.html
Lees de blogs van Tom Hazenberg over de opgravingen: https://hazenbergarcheologie.nl/mmxxii-202250-jaar-zwammerdamschepen-2-de-ontdekking/

Koningin Juliana in Zwammerdam
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Gidsen gezocht

Heb je wekelijks wat tijd over die je wel wilt besteden
aan een leuke, sociale en interessante activiteit? Lijkt
het je wel leuk om met publiek te werken? Dan willen
we je graag uitnodigen om eens een kijkje te komen
nemen op onze Restauratiewerf “Zwammerdamschepen”.
Deze werf is een unieke plaats waar op dit moment
zes schepen uit de Romeinse Tijd gerestaureerd
worden. Ook de vestigingsplaats van de werf is heel
bijzonder: het terrein van het historische Museumpark
Archeon waar een reconstructie van de Romeinse
samenleving tot leven wordt gebracht.
In Romeinse sferen kunnen bezoekers een reeds gerestaureerd schip en een tentoonstelling bezichtigen,
maar vooral kan men ervaren hoe de restauratie van
de andere schepen live verloopt.
Voor de uitbreiding van ons team zoeken we enthousiaste gidsen die het werk en onze ontdekkingen met
Archeon-bezoekers willen delen.
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Je wordt opgenomen in een gezellig team en gaat zelf
daarna nog veel meer ontdekken over het leven van
de Romeinen en Germanen in een gebied dat later
Nederland zal worden. Je maakt kennis met de archeologie, opgravingen, de Romeinen en hun scheepvaart, verassende vondsten en de restauratie van deze
unieke Zwammerdam schepen!
Geïnteresseerd? Dat zou je ook wel willen maar je
hebt dit nog nooit gedaan? Geen zorg. Een ervaren
medewerker zorgt ervoor dat je je op leuke en informele wijze alle fijne kneepjes van het vertellen en
gidsen onder de knie krijgt.
Wil je dit wel eens proberen? Meld je zich dan aan
voor een vrijblijvend oriëntatiebezoekje. Je kunt je
aanmelden of meer informatie verkrijgen bij Nora
Vermeulen: vrijwilligers@vrienden-archeon.nl of
info@archeon.nl
Graag tot ziens!

Kook- en boeimanden
Door Karin Kok, vrijwilliger Vereniging Vrienden van Archeon

Als lid van de tuingroep heb ik deelgenomen aan het
culinair weekend. Ik wilde een stoofpot maken zoals
ik al jaren thuis klaarmaak in mijn kookmand. Alleen
in het koopmanshuis vond ik nog een oude versleten
kookmand. Ik ben daarom gestart met het vlechten
van kookmanden voor alle middeleeuwse huizen.
Hoe werd de kookmand door de gewone middeleeuwer gebruikt? De pot werd gevuld met groente en
kruiden uit eigen tuin of van de markt en aangevuld
met graan. Vlees en zout waren heel duur en werd
alleen gegeten indien voorradig. De pot werd bij het
vuur gezet en door middel van draaien (anders breekt
de pot) aan de kook gebracht. Zodra de stoofpot
kookte werd deze zo snel mogelijk in de kookmand
geplaatst en afgesloten met de deksel. In de mand zit
stro wat zorgt dat de pot uren warm blijft, waardoor
het eten langzaam gaart. Bij de stoofpot werd brood,
boter, uien en jam gegeten. Bij het eten werd door het
hele gezin dun bier gedronken.

Karin Kok tijdens het maken van de manden.

Het oudste wiel van Nederland, ca 2600 v.Chr., landgoed De Eese bij Steenwijk, collectiefoto Rijksmuseum
voor Oudheden, Leiden

Door Karin gemaakte boeimanden.
Inmiddels zijn 4 kookmanden klaar die ik samen met
kinderen en volwassenen met veel plezier heb gevlochten. Tijdens het vlechten kreeg ik veel leuke reacties van het publiek. Men associeert het koken met
de mand vooral met slow cooking, Zo wordt iets ouds
weer nieuw en herkenbaar, heel leuk. Tevens is koken
met de kookmand heel duurzaam omdat het veel
hout scheelt, minder tijd kost en minder Co2 uitstoot.
Zo brengt een bezoek aan het Archeon bezoekers op
het idee op een andere manier duurzaam en lekker te
gaan koken.
Boeimanden
Het mandenvlechters huisje raakt goed gevuld met
nieuwe manden. Al jaren liggen er 2 boeien gevlochten door mijn leermeester Piet van den Dool op zolder.
De boeien werden in Boskoop voor de binnenvaart
gebruikt om de juiste waterweg aan te geven. Het is altijd
onduidelijk gebleven of deze
boeien ook in de middeleeuwen
“Vlees en
werden gebruikt. Ik heb eindelijk
zout waren
de beslissing genomen om de
vroeger
boeien een nieuwe bestemming
heel duur.”
te geven. Ik heb de boeien door
midden geknipt, van de staken bodems gemaakt en op de
bovenzijde nieuwe randen gevlochten met oren van
geschilde teen. Ik vind het heel bijzonder dat de boeien van geschilde teen na ca 20 jaar nog in zo’n goede
conditie zijn. Daarom wil ik in het voorjaar veel verse
teen gaan schillen met publiek om meer met geschilde teen voor het park te kunnen gaan vlechten. ■
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Vrouwe Hadewij
Door: Patricia Verbree, Archeotolk Museumpark Archeon

‘Zorg dat er geen vliegen in je kamer of bed zitten’
Ook in de veertiende eeuw zorgde men dat het huis
schoon was en kende men allerlei ongedierte, van
neten, luizen, vliegen tot muizen. Alleen zorgen dat
je vloer schoongeveegd werd en je geen gemorste
etensresten in huis had, was vaak niet voldoende.
Er bestonden allerlei middeltjes tegen deze diertjes.
Sommige zeer vreemd in onze ogen en of ze allemaal
even effectief waren?
Zo beschrijft een bron dat er maar liefst zes verschillende manieren zijn om vliegen te verjagen in je kamer of bed, van het strooien van diverse kruiden, het
gebruiken van ‘operment’ (mengsel van glas, honing
en melk), het gebruik van afdekkende witte kleden
(zodat men de vliegen beter ziet en makkelijker kan
doden) tot zelfs het gebruik van een muskietennet.
Weer een andere bron geeft hele handzame middeltjes tegen ‘lusen ende neten’, opvallend is dat in deze
recepten veel gebruik wordt gemaakt van ‘kwikzilver’!
Een heel bijzonder recept: ‘alsem gekookt in vet en
in ranzige boter in een wollen gordel op het lichaam
gebonden..’, dit zal vast niet alleen tegen luizen geholpen hebben...Vlooien verdrijft men door het strooien
van allerlei bladeren van o.a.; verbena (ijzerhard) en
alsem rondom het bed.
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Wie kent er niet het Mérode-altaarstuk, met op de
rechterzijde Jozef de Timmerman met op de tafel een
muizenval? Maar er is meer bekend over het vangen
van muizen: onlangs nog een vondst van een kan
die gebruikt werd als muizenval, een zogenaamde
‘muizenpot’.Deze werd ingegraven in de zogenaamde
‘looproute’ van de muizen en voorzien van wat lokvoer.
En als men het zo druk heeft is het handig om van te
voren de stoofpot al opgezet te hebben met:
Bukkenade. Neem in stukjes gesneden vlees (bijvoorbeeld kip) wat u wilt stoven, wat gehakte uien, doe
hierbij wat olie of boter en voeg pas later wat water
toe, rozijnen en krenten, wat kruiden zoals peterselie,
salie, rozemarijn en dik dit alles in met wat brood. ■
Eet smakelijk! Vrouwe Hadewij
Bronnen

A medieval home companion, Housekeeping in the fourteenth century,; T
Bayard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mérode-altaarstuk
https://www.archeologiegorinchem.com/kan-vol-ongedierte-naar-rijksmuseum/
Middelnederlandse geneeskundige recepten door Dr WL Braekman

Boeken en tentoonstellingen
Boeken

Door Patricia Pol

Verborgen levens,
publieke figuren
Romeinse vrouwen buiten
Rome, Emily Hemelrijk
Bij Romeinse vrouwen denken we vaak aan Vestaalse
maagden of machtsbeluste
keizerinnen: de vrouwen van
Rome zoals we die kennen uit
de antieke literatuur. Gezien
door de ogen van mannen uit de elite. Maar hoe zat
het met de talloze inwoonsters van andere Romeinse steden? Welke rol speelden zij? Emily Hemelrijk
schrijft over de openbare functies die Romeinse
vrouwen bekleedden, gezien door hun eigen ogen.
Zo ontstaat een heel ander beeld van Romeinse
vrouwen. Als weldoensters, priesteressen en patronessen van steden en verenigingen gaven ze vorm
aan het stedelijk leven en verwierven ze aanzien en
respect. Hun privéleven mag dan verborgen blijven,
als publieke figuren drukten ze hun stempel op de
Romeinse samenleving. EAN 9789025313081
Prijs: E-book € 13,99/paperback € 22,50

Rampjaar 1672
Luc Panhuysen
‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: dat zou Nederland zijn
in het rampjaar 1672. Het is
de grootste crisis van de Gouden Eeuw, zeventien maanden lang. In het jaar 1672
werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde
aanval van de Franse koning, de Engelse koning en
de bisschoppen van Münster en Keulen. Sinds de
Romeinen had Europa geen groter leger aanschouwd;
het laatste uur voor de Republiek leek aangebroken.
Hoe kwam het dat het land toch overleefde? Dat
lezen we aan de hand van de overgeleverde correspondentie uit de zeventiende eeuw, van het gezin
Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon.
Panhuysen laat zien hoe de dagelijkse overlevingsstrijd eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf
opnieuw uitvond. Herziene editie, jan. 2022.
EAN 9789045045429 Prijs: E-book € 9,99/
hardcover € 25,-

Tentoonstellingen

Zeemonsters!
Maritiem Museum Rotterdam, tot 6 maart 2023
Zeemonsters: Zeelui, misschien wel door de barre
omstandigheden tijdens hun reizen, zagen regelmatig monsters. Zoals een missionaris in juli 1734. Hij
zag een verschrikkelijk wezen, langer dan het schip,
dat op niets leek wat hij eerder zag. Het monster
hief zijn kop zo hoog op dat hij hoger leek dan het
kraaiennest. Omdat Middeleeuwers geloofden dat
zeemonsters echt bestonden, zijn ze terug te vinden
op oude zeekaarten, waarvan een aantal bijzondere
exemplaren te zien is in deze familietentoonstelling
(4+). Voor meer informatie ga naar: https://www.
maritiemmuseum.nl/tentoonstellingen/zeemonsters

Allemaal Haarlemmers
Museum Haarlem, tot 26 juni 2022. Ook virtueel te
bezoeken
Wie kent niet het verhaal van Kenau Simonsdochter Hasselaer, de vrouw die tijdens het beleg van
Haarlem in de Tachtigjarige oorlog op de stadwallen
stond om Haarlem te verdedigen. De tentoonstelling
Allemaal Haarlemmers laat je 1000 jaar geschiedenis
beleven en Haarlemmers ontmoeten. Je kunt meeleven met de verhalen van bekende en onbekende
stadsbewoners. Of ontdekken hoe deze mensen aan
het Spaarne zorgden, vochten, rouwden, werkten,
sportten, geloofden, vreeën en feestten. Voor meer
informatie: https://museumhaarlem.nl/project/allemaal-haarlemmers
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Vriend van Archeon worden!

Colofon
Redactieteam VVvA
Patricia Pol
Patrica Verbree
Wiel van der Mark
Monique Veldman
Annette Geerlings
Leo van Sister
Giel de Reuver
●

Ja: ik wil graag lid worden van de VVvA!

●

Naam
Adres					Postcode
Woonplaats
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
De contributiebedragen voor 2022 zijn als volgt:
Jongerenlidmaatschap €12,50 | Individueel lid €25 | Gezinslidmaatschap €45 | Bedrijfslidmaatschap €75
Deze bon liefst per e-mail verzenden naar secretaris@vrienden
-archeon.nl of per post aan Vereniging Vrienden van Archeon.
Postbus 600, 2400 AP Alphen aan den Rijn.

●
●
●
●
●

Met bijdragen van
Jeroen van Eijk
Karin Kok
Hoofdredactie
Maritgen Rodenburg
NoVA is het verenigingsblad van de
VVvA en verschijnt twee keer per
jaar. De volgende NoVA verschijnt in
het najaar van 2022. Contact: nova@
vrienden-archeon.nl
De redactie behoudt zich het recht
voor ingeleverde stukken niet te
plaatsen of te wijzigen.

Of meld je aan via https://www.vrienden-archeon.nl/aanmeldformulier-lid/

Dit tijdschrift is gedrukt op voorBIJ, een gerecycled papier met bloemrijk bermgras uit het Bijenlandschap. De
papiersoort draagt aantoonbaar bij aan bevordering van biodiversiteit en verduurzaming van de leefomgeving.

Marcus & Marbod

Door Gilivs

vereniging
vrienden van

Vormgeving door
16

Sponsors

Archeon

f

