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M. D. DE WEERD EN J. K.HAALEBOS

SCHEPEN VOOR 
HET OPSCHEPPEN

Het scheepsarcheologisch onderzoek te Zwammerdam: inheemse en 
Romeinse vaartuigen in het haventerrein van het castellum

Nigrum Pullum.

A. De opgravingen op bet castellum terrein, 
1968-1971 (J. IC Haaiebos).

Recente vondsten van een ongekend aan
tal Romeinse schepen uit het latere ge
deelte van de tweede eeuw of het begin 
van de derde hebben Zwammerdam op
nieuw in de aandacht gebracht. Over de

verrassende vondsten van de eerste cam
pagne in 1968 is reeds eerder in Spiegel 
Historiael geschreven, maar over de 
resultaten van de daarop volgende op
gravingen in 1969-71 is buiten de vak
bladen nog maar weinig verschenen, 20- 
dat het nuttig is deze hier kort samen te 
vatten.

1 . Schuit 2.

2 . Het westelijk gedeelte van midden-Neder- 
land met o.a. limes-castella, vermoedelijkc

kustlijn en rivier lopen in de Romeinse tijd. 
Over genomen uit O udhe idkundige Medede
lingen uit het Rijksmiuenm van Oudheden te 
Leiden 52,1971, p. 129 (J, E. Bogaers).



}

Vooral dankzij de grootscheepse graaf
werkzaamheden van 1970, die de gehele 
zomer hebben geduurd, is vrijwel het 
totale castellum-areaal en een aangren
zend gedeelte van een burgerlijke neder
zetting ('vicus) blootgelegd. In de geschie
denis van het fort zijn drie perioden te 
onderscheiden. De oudste Claudisch- 
Neronische fase leverde weinig duidelijke 
sporen op. De gevonden ceramiek sugge
reert een begin niet ver voor het midden 
van de eerste eeuw na Chr.3 wat doet den
ken aan een verband met de reorganisatie 
van de Romeinse grensverdediging door 
Corbulo. Deze trok in 47 na Chr. op be
vel van keizer Claudius zijn troepen terug, 
die met een succes volle actie in het noor
den van Nederland bezig waren, en be
gon daarna met de aanleg van de reeks 
forten langs de Rijn, die het Romeinse 
rijk hier tot in het midden van de derde 
eeuw zouden beschermen. Het militaire 
karakter van de oudste nederzetting te 
Zwammerdam is aan te tonen door de 
aanwezigheid van militaire uitrustings
stukken en een dakpanfragment met een
stempel TRA. De juiste betekenis van 
dit stempel is nog onbekend maar pa
rallellen hiervoor zijn bekend uit de 
legioensvestingen Ín Xanten en Nijme
gen.
Na de verwoesting tijdens de opstand 
van de Bataven is in de Flavische tijd 
(mogelijk pas onder Domitianus?) een 
houten castellum gebouwd. De wal hier
van is teruggevonden in de vorm van
twee op di*ie meter van elkaar evenwijdig

i

lopende greppels met palen. Het hier
door omsloten oppervlak bedroeg slechts 
weinig meer dan 1 ha. Hiermee Ís het 
castellum de kleinste uit de provincie 
Germania Inferior bekende vesting. Voor 
de bezetting van het fort zou dit kunnen 
betekenen dat de hier volgens de inscrip
ties -  men denke hierbij aan de opschrif
ten van ruiters op de eerder in dit tijd
schrift afgebeelde umbo en vermeldingen 
van centuriae op aardewerkscherven -  ge
legen cohors equitata wel eens niet vol
tallig geweest 2ou kunnen zijn. Van de 
bij deze wal behorende poorten Ís vooral 
de rechterpoort (porta principalis dextra) 
goed bewaard gebleven. Deze bestaat uit 
twee rechthoekige torens, die elk met 
behulp van zes zware palen gebouwd zijn.

3. Versierd Romeins importaardewerk (terra 
sigillata) uit de oudste periode van Zwammer
dam, waaronder door de pottenbakkers 
Senicio en Albus gesigneerde kommen 
(nrs. 2 en 13). Schaal 1:2.

►
4. Ligging van het castellum Zwammerdam. 
ín  de níet gepointilleerde gedeelten (top 
Pleistoceen zand lager dan 2 m -  N.A.P.) 
zijnde voormalige rivier (arm)en gesitueerd. 
Naar Haalebos 1973, Afb. 2, waarop inge
tekend de ligging van. de hier besproken 
vaartuigen. Schuit 2a (afbraakhout) ligt tus
sen 2 en 4.

5. Luchtfoto van de terreinsituatie, voorjaar 
1972, gezien vanuit het Zuiden. Ten noorden 
van de spoorbaan de reconstructie van prin- 
cipia en wal met porta decuniana. Op d e  
foto juist hierboven Ís de Loetweg herken
baar, evenwijdig aan de bouwweg over h e t  
terrein van de ‘Hooge Burch’. Op de achter
grond (de huidige ligging van!) de Oude Rijn, 
waarlangs de weg Alphen-Bodegraven.
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Een indruk van de bovenbouw van een 
dergelijke poort kan men verkrijgen dooi
de afbeelding ervan op de zuil vanTra janus 
en een moderne reconstructie op ware 
grootte in Engeland. De porta decumana 
(achterpoort) ontbreekt bij deze vesting, 
zoals ook bij de eerste-eeuwse castella te 
Valkenburg Z.H.. Dit moet het verkeer 
met de achter het fort gelegen burgerlijke 
nederzetting nogal gehinderd hebben. 
De hier aangetroffen houten huizen zijn 
van het voor vici gebruikelijke lange 
rechthoekige type en liggen met hun 
smalle voorgevel aan een weggetje, dat 
evenwijdig met de achtermuur van het 
castellum loopt en bij de zuidhoek met 
deze meedraait. Op dit punt is het terrein 
reeds lang geleden afgegraven, zodat het 
verdere verloop ervan niet meer te vol
gen is, maar naar alle waarschijnlijkheid 
mag men zich voorstellen, dat deze straat 
het verlengde van de hoofdweg {via 
principalis) van het castellum ergens bui
ten de westpoort snijdt.
Als laatste vondsten uit deze periode kun
nen enkele fragmenten van borden Drag. 
32, van wrijfschalen met leeuwenkop 
Drag. 45 en versierde kommen Drag. 37 
uit Trier vermeld worden. Deze catego
rieën vormen echter een uiterst klein 
onderdeel van het aardewerkassoïtiment, 
wat een datering circa 175 na Chr. voor 
het einde van dit houten castellum aan
nemelijk maakt. Als terminus post qrnrn 
voor deze verwoesting mag in ieder ge
val een munt van Antoninus Pius gesla
gen in 154-155 gelden, die aangetroffen
is in de afbraaklaag van dit castellum in de 
Rijnbedding.
Een direct verband met het optreden van 
Didius Iulianus, die in deze jaren een 
plundertocht van de Chaucen wist af te 
slaan, valt niet te bewijzen. Wel komt zijn 
naam evenals die van Iunius Macr. voor 
op dakpannen van het nieuwe van steen 
gebouwde castellum. Van dit door drie 
grachten omgeven laatste castellum, 
waarvan het hoofdkwartier (principia) en 
de porta decumana al tijdens het eerste 
onderzoek in 1968 waren blootgelegd, is 
de gehele omwalling met de beide zij
poorten en de hoofdpooït (iets breder 
dan de overige drie) opgegraven. Het 
oppervlak, dat deze vesting besloeg, is 
slechts weinig groter dan dat van de vori
ge maar het bruikbare gedeelte ervan 
voor manschapsbarakken wordt nogal 
verkleind door de verhoudingsgewijs 
zeer grote principia. Dit gebouw moet 
enige tijd na het begin van de derde peri
ode gebouwd zijn: uit het grind van de 
fundering ervan zijn dakpan stempels van

het leger van de provincie Germania 
Inferior gevonden, die Ín het houten 
castellum nog ontbreken. Daar zijn ste
nen met stempels van de Leg. X Gemina, 
de Leg. XXII Primigenia en Vexillarii 
(gedetacheerde soldaten) van het leger 
van Neder-Germanië gebruikt.
Hoe lang het castellum nog bestaan heeft 
is moeilijk te zeggen. De laatste gevonden

6. Ijzeren pikhaak uit de Rijnbedding, per.
II. (Haalebos, 1973, p. 280, nr. 52).

munt is afkomstig van keizer Septimius 
Severus. Uit de achttiende-eeuwse litera
tuur zijn nog enkele latere munten be
kend, zodat de gesloten reeks pas afbreekt 
bij Severus Alexander (222-235). De
weinige latere munten uit de tweede helft 
van de derde eeuw en de vierde eeuw ma
ken deindruk niets meer met de bezetting 
van het fort te maken te hebben. Ook de 
ceramiek uit het castellum suggereert 
duidelijk dat de geregelde bewoning circa 
230 afgebroken is. Wat de exacte oorzaak 
hiervan geweest is blijft onduidelijk, 
maar grote hoeveelheden houtskool op 
enkele plaatsen in de gracht geven duide
lijk aan dat de laatste vesting in vlammen 
op is gegaan.
Het onderzoek van de Rijnbedding voor 
het castellum kon tijdens de grote op- 
gravirigscampagnes slechts van beperkte 
omvang zijn. Toch kon ook in de kade- 
werken enig inzicht verkregen worden.

Het belangrijkste gegeven hier was wel 
dat met de destructie van de twee castella 
dikke puinlagen in de rivier correspon
deerden, die een omvangrijk vondsten- 
materiaal opleverden, dat voor de date
ring van bijzonder gewicht is. Steekproe
ven toonden verder aan dat schoeiingen 
zich ver buiten het castellum uitstrekten 
en dat hun gezamenlijke lengte zich zeker 
over een afstand van 500 m uitstrekte. 
Gezien de ervaringen met de weinige 
proefsleuven voor het castellum was er 
alle aanleiding om de bouwwerkzaam
heden, die direct na het beëindigen van de 
opgravingscampagne in 1971 begonnen 
met de grootst mogelijke oplettendheid 
te volgen.

B. De scheep sop gravingen in de Rijnbedding
1971-1973 (M .D . de Weerd).

Bij haar pogen het reilen en zeilen in de 
talrijke Limes-castella te reconstrueren, 
heeft de provinciaal-Romeinse archeolo
gie haar aandacht slechts af en toe kunnen 
richten op het voor de hand liggencle 
transportmiddel naar en langs de tezamen 
3500 km lange grens rivieren Rijn en D o- 
nau: het schip. Hoewel de onderwater- 
archeologie op een lange traditie kan bo
gen (Middellandse Zee) is scheepsarcheo
logie ‘op het droge’ eerst sedert een tien
tal jaren goed van de grond gekomen, 
door toename van het aantal schepen en 
scheepswrakken. Het in 1972 verschenen 
standaardwerk heet echter nog A. history 
of Sevfaring based on nndcMw^tttarchaeology^ 
en het nieuwe gespecialiseerde tijdschrift: 
The International Journal of Nautical 
Archaeology and Underwater Exploratiou 
(hoewel het voorwoord bij het eerste 
nummer direct het thema breder stelt). 
Toch zijn het juist de op het vasteland ge
vonden vaartuigen die de meeste infor
matie leveren over uiteenlopende 
scheepsbouw technieken, hun versprei
ding en chronologie in relatie tot functie 
(bij voorbeeld visserij, transport, oorlog
voering) en aanpassing aan vaargebied 
(zeewaardigheid, ondiepe binnenwate
ren). In ons land is hierbij hernieuwd on
derzoek mogelijk aan bij voorbeeld het in 
1930 bij de Van Hoornekade te Utrecht 
(oude Vechtarm) opgegraven en gecon
serveerde ‘Utrechtse schip7, dat aan de 
tallozen die sedertdien het Centraal Mu
seum in Utrecht bezochten, bekend is.
Wie zich aan scheepsarcheologie waagt, 
komt, nog voor hij enige kennis heeft 
kunnen vergaren, terecht in het span
ningsveld tussen enerzijds de geschiede-
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nis van de scheepsbouw {navalarchitecture) 
en anderzijds de gebruikelijke brede visie 
van archeologen, waarbij een schip 
slechts component is in het geheel der 
stoffelijke neerslag van een bepaalde 
periode.
Het navolgende Ís een voorlopig verslag 
van het nog niet afgesloten LP.P.-onder
zoek van schepen in de Rijnhaven van 
het castellum Nigrum Pullum te Zwam- 
merdatn. Het belang van dit onderzoek
is in hoofdlij nen vierledig:
(1) De na vier jaren onderzoek afgeronde

kennis van het castellum wordt uitge
breid met een essentieel deelverschijn- 
sel: de bevaartuiging c.q vaartuigen- 
gebruik van de occupanten.

(2) Alle tot nu toe gevonden schepen 
dateren uit het laatste kwart van de 
tweede eeuw of begin derde eeuw na
Chr.

(3) Het gelijktijdig voorkomen van zo
veel schepen van uiteenlopende con-

r

7. Voor- en achtersteven van schuit 1 Ín de
bouwput van een transporttunncl.

structie is uniek. De Zwammerdamse 
schuiten leveren nieuwe gegevens 
voor de geschiedenis van verschillen
de scheepsbouwtradities in Europa, 
die als zodanig zich zeer langzaam 
ontwikkelen over langere perioden.

(4) De geëntameerde, intussen reeds aan
gevangen, conservering van de schui
ten leidt over een aantal jaren tot 
expositie. Hierdoor blijven de boten 
een toetsbaar studieobject voor zich 
wijzigende inzichten.

Aansluitend op de bovenstaande inlei
ding is het volgende van belang: Reeds 
bij de eerste campagne in 1968 werden 
langs de (voormalige bedding van de) 
Oude Rijn gedeelten van met palen on
derheide kadewerken opgegraven. Tij
dens de Romeinse aanwezigheid zijn de 
kaden enkele malen uitgelegd, daar de 
stroom zicli verplaatste. Al aanstonds had 
derhalve de mening postgevat dat in de 
Romeinse haven zoniet gehele gezonken 
schepen dan toch grote fragmenten daar
van in de vochtige grond bewaard zou
den kunnen zijn gebleven. Dit konden 
schepen zijn uit de gehele periode van 
bewoning: 47 A.D. -midden 3de eeuw. In 
1968 -  1971 was het niet mogelijk op
enige diepte een onderzoek naar schepen 
in de dichtgeslibde rivierbedding uit te 
voeren vanwege de ter plekke geprojec
teerde bouwwerkzaamheden van het pro
ject T )eH oogeB urch\
Haalebos vermeldt in zijn dissertatie van 
het castellumterrein een opmerkelijk gro
te hoeveelheid voorwerpen, die met sche
pen en hun onderhoud Ín verband staan, 
onder meer de hier afgebeelde pikhaak, 
symbolisch voor het onderzoeksbeleid 
bij het eerste scheep sfragment in een 
bouwput ter plekke: moeten we de boot 
aanhalen of afhouden?
Op deze plaats past een woord van dank 
aan het bestuur van de Vereniging 
Johannes Stichting te Zwammerdam, de 
eigenaresse van het terrein, die waar het 
maar mogelijk was medewerking ver
leende aan het onderzoek van het cas
tellum vóór en tijdens de uitvoering van 
haar project cDe Hooge Burch\ Toen na 
dit onderzoek alsnog bleek dat inderdaad 
meerdere schepen Ín de bodem voorhan
den waren, stelde zij opnieuw alles in het 
werk om de opgravers in hun specifieke 
wensen tegemoet te komen, ondanks de 
feitelijke hinder aan de uitvoering van 
‘De Hooge Burch5, die het archeologisch 
onderzoek met zich mee moet hebben ge
bracht. Bemoeiingen van de Vereniging 
Johannes Stichting leidden ertoe dat in de 
parkaanleg van de inrichting wordt op-
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genomen een in betonbanen uitgevoerde 
reconstructie van de principia van het 
laatste castellum en een deel van de wal 
met porta decumana.

Schuit 1
Op 9 december 1971 werd het Instituut 
voor Prae- en Protohistorie van de Uni- 
versiteit van Amsterdam (I.P.P.) op ge
schrikt door een melding van A. van der 
Sluis terzake van de vondst van stukken 
hout bij de aanleg van een transporttun- 
nel; aansluitend onderzoek leverde voor-

schiedt door ijzeren spijkers, die deels van 
onder het dek naar boven geslagen zijn, 
en een enkele houten pin. De twee bui
tenste planken zijn iets breder dan de 
middelste. Van de plecht is nog genoeg 
bewaard om te laten zien, dat zich op
1.45 m van de punt een rechthoekige
opening (0.30 x 0.35 m) bevindt Dit gat,
dat waarschijnlijk wel door een los luik 
afgedekt kon worden, is niet in het mid
den van het dek aangebracht, maar het 
reikt enerzijds tot het linker boord en is 
anderzijds van het rechter boord nog

Om beter houvast te verkrijgen is in de 
hoek tussen achter- en zijwand een krom
hout aangebracht. Om het geheel goed 
waterdicht te maken is tussen dit krom
hout en de spiegel een wigvormig stuk 
hout aangebracht. Van de begeleidende 
vondsten dateert de terra sigillata het 
inheemse bootje in het laatste kwart van 
de tweede eeuw A.D.
Alert op terreinmerken van mogelijk 
meer boten, speurden de heren J, P. 
GrofFen en J. W. Simmers van de B A,M. 
in hun schafturen langs de slootkanten

*  x .

schip en achtersteven op van een 6.99 m 
lange eikenhouten boomstamboot (E in - 
baum, dug out canoe), gesitueerd vóór de 
buitenste kade; het middendeel van de 
boot was door de dragline vergraven. 
De voorsteven loopt niet in een punt toe 
maar is recht. In  het verlengde van de los 
op de randen bevestigde dol boorden lo
pen de bovenkanten van de zijwanden 
nog tot voorbij het einde van de boot 
door. Ter bevestiging van een touw om 
de boot vast te leggen is in de steven een 
gat aangebracht. De plecht is gevormd 
door een drietal in de lengterichting ge
legde planken, die door rechthoekige 
dwarsbalken gesteund en bij elkaar ge
houden worden. De bevestiging van het 
dekje aan deze balken en de boorden ge-

8 . Overzicht van schuit 2, vóór het verwij
deren van de naar binnen gedrukte bak- 
boordgang.

door een brede plank gescheiden. Moei
lijk te verklaren zijn zeventien ronde ga
ten in het rechter boord, die suggereren 
dat het luik een tb(e)uri> -  een ruimte om 
gevangen vis in vers te houden -  afgedekt 
kan hebben,
De slechts voor de helft bewaarde achter
steven van het scheepj e is niet uit één stuk 
vervaardigd. Hier is tegen het open einde 
van de boomstam in een soort halfhout- 
verbinding, waarbij in de wand van de 
eigenlijke boot geen uitsparingen aange
bracht zijn, een dikke plank gespijkerd.

van de Loetweg, een middeleeuws weg
getje dat nauwkeurig de dichtgeslibde 
Rijnbedding volgde. Zij meldden op 9 
februari 1972 stukken hout in de sloot
kant. Onderzoek leverde een zware con
structie op van lange planken, verbonden 
door met ijzeren nagels erop bevestigde 
dwarsbalken: blijkbaar bodem van boot
met wrangers ( o f : ............omgewaaide
schutting). Ook verderop langs de Loet
weg vonden zij enig houtwerk, waar 
prospectie alleszins nodig bleek. Besloten, 
werd een opgraving uit te stellen tot het 
najaar: het voor op graven van houtz on- 
structies vereiste natte seizoen.

H et onderhoek in de winter 1972-1973 
De door het I.P.P. uitgevoerde opgra-
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ving, 6.11.1972 -  2.02.1973 leverde twee 
boten op (nrs. 2 en 3) en fragmenten van 
een derde (nr. 2a); de aanwezigheid van 
nog een schuit werd vastgesteld. Hiermee 
zijn vijf schuiten uit het haventerrein be
kend. De Rijksdienst voor de IJsselmeer- 
:>olders participeerde in het onderzoek, 
:erzake van de berging van de vaartuigen: 
ichuit 2 -  de grootste -  werd in con- 
\ tructie-onderdelen uiteengenomen, 
;chuit 3 werd in twee delen ‘gelicht’. 
3eide schuiten zullen in het scheeps- 
ircheologisch museum te Ketelhaven

worden geprepareerd en geconserveerd, 
waarbij ingewikkelde chemische, bacte
riologische en technische vraagstukken 
aan de orde komen. Over een aantal jaren 
zal schuit 2 zijn opgesteld in het Maritiem 
Museum ‘Prins Hendrik’ te Rotterdam 
(ook dit museum participeerde in het 
onderzoek te velde), schuit 3 in Ketelha
ven.
Door de Meetkundige Dienst van Rijks
waterstaat werden, deels vanuit een heli- 
copter, stereogrammetrische foto-op na
men gemaakt van de schuiten 2 en 3 en

van de terreinsituatie. Vanuit deze foto- 
grammetrische vastlegging van de schui
ten in situ is het mogelijk meetkundig 
zuivere plattegronden en doorsneden van 
de schepen te tekenen in de gekantelde 
(zoals aangetroffen), resp. ontkantelde 
ligging. Deze spontane en enthousiaste 
medewerking schept de mogelijkheid de 
te velde vervaardigde opmeting der 
scheepsresten aan te vullen resp, te 
verifiëren en de meetkundig vastgelegde 
gegevens als uitgangspunt te nemen voor 
de discussie. Dergelijke opnamen kunnen 
niet de eigen veldopmetingen vervangen. 
Het onderzoek trok nationaal en inter
nationaal grote aandacht.

Schuit 2
Dit vaartuig, het grootste van de serie, 
in de wandeling ook wel spantenschip, 
‘grindbakkie’ (sic!) of praam genoemd, 
adstrueert het beste de archeologische 
context waarin de schuiten hun plaats 
vinden. Onder de vondsten by het schip 
vallen onder andere op een zwaar blok 
tufsteen met dookgat (mogelijk van de 
kroonlijst van de porta praetoria van 
castellum 3), zeer veel Romeins leer en -  
scheepsbouwwerktuigen I -  ijzeren dissel 
met restant van houten steel en ijzeren 
klauwhamer. In  de naden van de bodem
planken van de 22.75 m lange eikenhou
ten schuit werden stukken leisteen aan- 
getroffen, welzeker restant van de lading: 
hetzelfde materiaal vond Haalebos in de 
fundering van het laatste, stenen, castel
lum»
Een nauwkeurige datering van het schip 
Ís derhalve terminus post quem voor het 
stichtingsjaar van het laatste castellum. 
Hiertoe komen, Ín combinatie, in aan
merking : (versierde) terra sigillata, C14-  
datering van het hout (ouderdomsbepa- 
ling met behulp van radioactieve kool
stof) en dendrochronologisch onderzoek 
(het vergelijken van deels elkaar over
lappende patronen van dikkere en dunne
re jaarringen van eikebomen, waarvan 
elke stam een ‘tijdje lang5 tegelijk groei- 
met een oudere én een jongere boom, let

9. Schuit 2: constructiedetails. De rechte 
einden van de wrangers (op de bodem) zijn 
met een pen-gat constructie verbonden met 
de spanten op de zijwand. De ten opzichte 
hiervan om en om gelegde gaffelvormige 
wtangereinden vormden een extra verbin
ding met de boord. Boord en bodem vorm
den. oorspronkelijk een vrijwel rechte hoek; 
de boord is in de loop der jaren zijwaarts 
weggedrukt, waardoor het merendeel der 
verbindingen niet meer voorhanden is.
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vert een ijkserie op waarmee stukken 
eikehout met een voldoende groot aantal 
jaarringen vergeleken kunnen worden). 
Het laadvermogen aan steenslag -  wel
zeker een 30 ton -  kan gesteld worden 
naast de uit de castellumplattegrond te 
berekenen vereiste hoeveelheid: bekend 
is dan het aantal naar Zwammerdam ver
scheepte cargo’s, indien steeds dergelijke 
schepen werden gebruikt.
Van schuit 2 ontbraken de bakboordzij - 
wand en midscheeps een deel van de bo
dem door aanleg, resp. opschonen van de 
zuidelijke sloot langs de Loetweg. Later 
is op de Loetweg een damhek geplaatst, 
waarvan de palen deels door het hout
werk van schuit 2 zijn geslagen.
De teruggevonden constructie-elem enten 
van het schip reflecteren een zeer intelli
gent gebruik van uiterst primitieve mid
delen. De vrijwel vlakke bodem van het 
schip is gevormd door tot 15 m lange 10 
cm dikke planken achter en naast elkaar 
te leggen. De planken worden verbonden 
door leggers/wrangers (38 stuks), die met 
houten pennen (deels met wig erin) en 
ijzeren nagels aan die planken getimmerd 
waren. De achter elkaar gelegde planken 
sluiten aan doordat zij tevoren aanslui
tend schuin waren afgezaagd (in deze 
naden geen breeuwsel). De leggers waren 
aan de onderkant, boven iedere naad tus
sen aanliggende planken, driehoekig uit
gekapt om over de volle lengte van de 
naden breeuwen mogelijk te maken. 
Overlangse segmenten van hol uitgekap
te boomstammen vormen de verbinding 
met de lage boorden (twee overnaads 
genagelde huidgangen) waarop spanten 
getimmerd en een gangboord.
De mate waarin het voorschip licht op
waarts zal hebben gewelfd, is, behalve uit 
de opmetingen van Rijkswaterstaat, te 
reconstrueren uit aansluitende zaagsne^ 
den (‘schuine liplas’), waarmee delen van 
de zijwand op elkaar aansloten, ter plekke 
waar deze ‘omknikte’ bij de omslag van 
middenschip naar voorpunt. Een groot 
deel van de bakboordzij wand werd 
schuin boven het midden van het schip 
liggend aangetroffen, en is vermoedelijk 
naar binnen gedrukt nadat de schuit was 
(af)gezonken: hierdoor is het bewaard 
gebleven en niet bij het op schonen van de 
Loet wegsloot verloren gegaan. Het op
vallendste constructie-element wordt wel 
gevormd door de alternerend gelegde 
knie-ver binding van bodemleggers en 
(zij wand)spanten: met gaffelvormig einde 
om en om gelegde leggers — voor dit doel 
werden uit bomen de stam-tak stukken 
met de gewenste vorm gezocht -  vormen

extra verbindingspunten met de zijwand. 
De spanten zijn met behulp van een pen- 
gat constructie verbonden met de rechte 
einden van de wrangers.
Schuit 2 kan zijn voortbewogen als zeil
schip. Hierop wijst een mastgat in het 
zaathout dat voor in het schip over het

10. Schuit 2a: veerconstructie. De deuvels 
zijn op de foto wit gemaakt. De niet wit ge
maakte houten pennen vormden de verbin
ding met de af gesloopte wrangers,

midden van de leggers is aangebracht. 
Het mastgat is echter ondiep en het zaat
hout rust op de leggers, zonder steun op 
de bodem: de openingen onder het zaat
hout tussen de leggers zijn niet op gevuld 
met steunhouten, noch is de onderkant 
van het zaathout zodanig ingekapt dat

11. Opgravingen te Vechten, 1893. De 
palenrijen representeren duidelijk kadewer- 
ken. Foto naar een dia uit de collectie van het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap.
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het ~ de leggers o versluitend -  op de bo
dem zou kunnen liggen. Met name door 
de ligging vóór in de boot op 1/4 van de 
totale lengte, en de aanwijzing van het 
gebruik van (schoor)paaltjes op een ach
terwaarts liggende wranger, staat wel 
vast dat in het ‘mastgat’ een trekpaalhztït 
gestaan: de schuit is een trekschuit.
Schuit 2 bleek te liggen tussen rijen pa
len, behorend bij de laatste kade-uitleg. 
Als verklaring dringt zich op dat schuit
2 — gehavend na gedane diensten -  is af
gezonken als zinkstuk voor kade-uitleg

ten planken representeren de zuiver 
mediterrane scheepsbouwtraditie, waarin 
verder alleen de boot van Vechten en een 
boot te Londen (County Hall) bekend 
zijn, als wij kijken naar het transalpine 
Imperium. Iiet betreft een veerconstruc- 
tie met deuvels: de verbinding tussen

12. Schuit 3. De elegante constructie adstru
eert bondig elementen van scheepsbouw, 
die een rol spelen in de typologische discus
sie,

Tussen de naden van de planken werd 
breeuwsel aangetrofFen. Geconstateerd 
kan worden dat van het resterende plank
werk oudtijds de leggers zijn afgesloopt: 
er resten de houten pennen waarmee leg
gers en scheepshuid verbonden waren. 
Deze houten pennen zijn aangebracht in 
verkleuringsbanen die de plaats van de 
gesloopte spanten/leggers aangeven,
In  dezelfde constructie is uitgevoerd een 
in 1893 te Vechten ontgraven schip. Uit 
de in 1895 gepubliceerde gedetailleerde 
technische tekening van dit schip is af te

door middel van demping, zoals ook het 
geval is geweest bij de aanleg van Rome’s 
haven Ostia in de tijd van Claudius.

Schuit2a
Enige meters westelijk van schuit 2, in 
dezelfde Loetwegsloot, werden delen af- 
braakhout van een geheel anders gecon
strueerd schip aangetrofFen; dit is schuit 
2a genoemd, omdat de boot als zodanig 
niet meer voorhanden is. De dennenhou-

aanliggende planken werd gevormd door 
in de plankdikte rechthoekige gaten uit 
te kappen. In twee dergelijke tegen elkaar 
te leggen gaten werd een plat stukje 
eikenhout geschoven dat aan beide aan
sluitende planken werd vastgemaakt 
door op elk der beide planken van boven
af een eikenhouten pennetje door de 
constructie heen te drijven. De afstand

leiden dat de afstand tussen de veren zo’n 
12 cm heeft bedragen bij dit (vroeg)eer
ste-eeuwse schip. D it ondersteunt de 
theorie dat bij deze mediterrane construc
ties onderscheid te maken valt tussen een 
Vtoeg-Romeinse en een Laat-Romeinse 
traditie, resp. blijkend uit een kleinere en 
een grotere afstand tussen de veren. He
den ten dage wordt deze veerconstructie

tussen de deuvels van twee opeenvolgen- bij scheepsbouw -  maar dan met in totaal
de veren bedraagt bij schip 2a ca. 18 cm. vier houten pennetjes per veer, het dub-
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bele dus — nog toegepast in Zuid-Viet- 
nam.

Schuit 3
Het onderzoek is voorlopig afgesloten 
met de ontgraving van schuit 3, waarvan 
de locatie reeds eerder was vastgesteld. 
Tevens is het tracé van de Loetweg over 
een lengte van enige honderden meters 
afgegraven tot 1 m onder maaiveld.
Hierbij kwam vast te staan dat parallel 
aan de noordflank van het castellum 
(waarin porta praetoria) alle ontgraven 
schepen zijn gesitueerd tussen evenwijdi
ge palenrijen, hetgeen wijst op intentio
neel afzinken. Deze situatie kon niet vast
gesteld worden bij het noodonderzoek 
van s ch uit 1 in decemb er 1971.
Schuit 3 is een 10.50 m lange boomstam- 
boot -  waarvan de stuurboordhelft is 
bewaard gebleven- met één ‘opboeiseP 
van zilverspar; dit is aan de trogvormig 
uitgehakte kano bevestigd door middel 
van spanten. Hiervoor zijn knie vormige 
stukken hout gebruikt, die -  tegen elkaar 
liggend -  alternerend met de ‘knieën’ 
naar bakboord- en stuurboordzijde zijn 
aangebracht» Zij zijn aan kano en ‘op- 
boeisel’ bevestigd met ijzeren nagels. 
Voorts zijn herkenbaar een ‘mast’spoor 
(trekschuit?) en met plankjes ‘gekramde’ 
scheuren in de uitgekapte boomstam 
(eikenhout). De scheuren zijn gekramd 
vóórdat de spanten werden bevestigd. 
Door de afdeling o ecologische prehisto
rie van het LP.P. werden de houtsoorten 
bepaald, zoals in het voorgaande ver
werkt. Tevens werd het uit de naden tus
sen de planken van de schepen verzamel
de breemvsel palynologisch onderzocht. 
Het breeuws el bestaat merendeels uit 
stukjes riet en stro; het heeft de eigen
schap te zwellen bij nat worden: ideaal 
voor het dichten van naden in de scheeps
huid. Uit dit onderzoek bleek reeds het 
volgende: Het in combinatie voorkomen

van pollen van Picea (fijnspar) en Abies 
(zilverspar) in het oorspronkelijke 
breeuwsel van boten 2 en 2a wijst op 
vervaardiging van de schuiten in het ge
bied waar de verspreidingen van beide 
elkaar overlappen: dit blijkt te zijn de 
Zuidduitse- Noordzwitserse regio (echte 
mediterrane pollen ontbreken). De huid- 
gang van zilverspar van boot 3 wijst 
voor deze boot naar hetzelfde gebied 
(stricto alleen voor het opboeien, niet 
voor het vervaardigen van de eikenhou
ten kano). Een reparatie-btze\xv7S&l van 
boot 2 mist genoemde pollen, zodat dit 
uit ons gebied afkomstig kan zijn.
Het grote verschil in pollensamenstelling 
van de drie monsters, die sinds de 2e eeuw 
na Chr. in hetzelfde milieu geconserveerd 
zijn, wijst erop, dat de polleninhoud niet 
is beïnvloed door de milieu-omstandig
heden op de vindplaats; deze kan derhal
ve informatie geven over de herkomst 
van het breeuwsel. Het resultaat is van 
groot belang voor het begrip omtrent de 
schuiten: zij werden Ín het bovenstroom- 
se Rijnland vervaardigd, ook de mediter
rane constructie 2a.

S chepentypologi e
De taak het in de grond voorhandene op 
te graven leidt tot een archeologische 
classificéring van het gevondene; hierbij 
wordt het raakvlak betreden met de 
scheepsbouwhistorie. Het onderzoek te 
Zwammerdam is hierbij van grote bete
kenis : nimmer werden %pveel schuiten uit 
dezelfde tijd (einde :2e eeuw na Chr.) van 
verschillende bouw traditie, bij elkaar ge
vonden.
Zeer veel hebben de onderzoekers te 
danken aan de inspirerende discussie tij
dens het onderzoek met P.R.V. Mars den 
(Guildhall Museum, Londen), deskundi
ge voor scheepsbouw in de Romeinse 
tijd. Zijn bezoek was mogelijk door een 
bezoekers beurs, verleend door de Neder

landse organisatie voor zuiver-weten- 
schappelijk onderzoek (Z.W.O.) Het be
zoek van dr D . Ellmers, directeur van het 
Deutsches Schiffahrtmuseum te Bremer- 
haven, breidde de kennis uit met gege
vens over recentelijk ontgraven schepen 
uit Yverdon, Krefeld en Mainz, deels uit 
latere tijd.
Voor de Romeinse Tijd worden in Euro
pa drie hoofdtradities van scheepsbou- 
wen onderscheiden; elke groep heeft zijn 
wortels in eerder tijden en loopt ook door 
tot (soms) ver in de Middeleeuwen.
L De Antieke Scheepsbouw (Middel

landse Zeegebied): hoofdkenmerk is 
een schrynmrkersme.thodt van hout- 
verbinding; de reeds genoemde veer- 
verbinding (te vervolgen van Egyp
tische tot Byzantijnse tijden). Zwam
merdam 2a reflecteert deze techniek.

II. Een Ín Skandinavië toegepaste 
scheeps/i/;;^;v;^/;j'constructie: de 
klinker traditie; hoofdkenmerk: de 
huidgangen van een schip worden 
over het hele dwarsprofiel overnaads 
verbonden (Björke, Nydam).

III. Een aan inheemse (evenals II aan 
ij zertij d-) culturen gerelateerde,
scheeps//>;;;;^;7;^j*traditie, in bui
tenlandse literatuur ook wel ‘Kel
tisch’ of ‘Germaans’ genoemd. Het 
oudste schip Ín deze traditie passend, 
is de uitgeholde boomstamboot (in
dien geen andere typen voorhanden 
natuurlijk niet type-specifiek). Als 
specifiek 'Keltisch-Germaans’ wor
den beschouwd schuiten met vlakke 
bodem, en het voorkomen van, na 
bevestiging van de dwarshouten, 
omgebogen ijzeren nagels, alsmede 
het ontbreken vanveerverbindingen. 
Een onderscheid bestaat nog tussen 
%eewaardige ^//schepen (bij voorbeeld
Blackfriars te Londen) en de cRijn- 
land’boten, (althans deels trekschui
ten voor ondiepe binnenwateren.



13. Dc drie Zwammerdamse varianten van 
scheepsbouwtraditie III. Samenhang Ín 
hoofdlijn.cn: is voor een schuit als A  een 
grotere diepgang gewenst dan wordt A. 
opgeboeid tot B. Is het nodig een bredere 
schuit te bouwen dan boomstam A /B  toe
laat, dan wordt A /B  overlangs middendoor- 
gezaagd en worden planken gelegd tussen de 
overlangse stamsegmenten; aldus wordt 
variant C  verkregen, die doorgaans tevens 
2al zijn opgeboeid.

Zwammerdam schuit 2a is traditie I (late 
vorm, afstand veren). Tot traditie III be
horen schuiten 1 (basistype) en 3 (klinker- 
element van opboeisel als bij II). Schuit 2 
is eveneens traditie III, zodat nu voor het 
eerst vaststaat dat de als klinker-traditie II 
uitgevoerde boord een zelfstandig ele
ment in III vormt. Aan het einde van een 
typenreeks, zoals die door schuit 2 zou 
kunnen zijn geïnitieerd, staat het laat
middeleeuwse Koggeschip, en bij voor
beeld ’n  (1300 A.D.) platbodemige praam 
uit Falsterbohus in Zuid-Zweden, die 
slechts weinig verschilt van onze schuit 2, 
Aan schuit 2 is nog te constateren de ‘ty
pologische’ binding met boomstamboten: 
de verbinding vlakke bodem-boord 
wordt gevormd door segmenten van 
overlangs doorgezaagde uitgekapte 
boomstammen, waarvan in casu een gro
ter aantal van meerdere bomen benodigd 
is.

Het alternerende van de wrangers, hetzij 
door het om en om leggen van de gaffel
vormige einden in schuit 2, hetzij het 
paarsgewijs alternerend bevestigd zijn 
van de aan één einde kromme wranger- 
houten in schuit 3, blijkt ook een element 
in traditie III te vormen. Ellmers heeft 
recentelijk hetzelfde voor een. 13de/14de- 
eeuwse schuit in Krefeld vastgesteld. 
Door deze aanbreng van nieuwe gege
vens is het nu ook mogelijk het eerder ge
noemde ‘Utrechtse schip3 in de typologi
sche beschouwingen te betrekken. Het 
Cu  ca. A.D. 790 gedateerde schip kan 
zeer wel in traditie III passen: het Ís een 
uitgekapte (zeer grote) boomstam, met 
meerdelig opgebonwde boorden (pro
totype hiervoor is Zwammerdam schuit
3). Elders zal worden ingegaan op de ver
geten schepen uit de Romeinse Tijd die in 
Nederland in de loop der eeuwen toch 
wel aan het licht kwamen. Schrijver dezes

is zich bewust van een sterke schematise
ring in bovenstaande beschouwing over 
scheeps/j'/wz. Wellicht moet een geheel 
andere benadering gevonden worden. 
Op dit moment echter werkt het boven
staand typenmodel uitermate vruchtbaar 
voor het begrijpen van de scheepsbouw- 
technische vraagstukken die in Zwam
merdam om een oplossing vragen.

In de laatste dagen van het onderzoek 
werd de locatie van nog een schuit -  tra
ditie III -  aangesneden. In een kijkgat 
werden geconstateerd zware, 20 cm bre
de, aan één einde gegaffelde wrangers, 
paarsgewijs alternerend gelegd op een 
vlakke bodem van (lange) planken, en 
een lage (dubbelhuidige ?) boord.
Deze constructie doet -  bij gebrek aan 
meerdere vergelijkingsstukken -  sterk 
denken aan de in 1968 te Kapel Avezaath 
(Betuwe) in een oude bedding van het ri
viertje de Linge opgegraven schuit (door 
het Rijksmuseum van Oudheden te Lei
den en de Afdeling Oudheidkundig Bo
demonderzoek van de Rijkscüenst voor 
de IJsselmeerpolders). Hier werd over 
een lengte van 30 m de rest van een 
scheepsbodem gevonden met paren zwa
re wrangers. Te Zwammerdam ís voor de 
nog te ontgraven schuit 4 maximaal 45 m 
beschikbaar: ter plekke de afstand tussen 
schuiten 1 en 2.
Met een onderzoek als het onderhavige, 
en met het conserveren en museabel ma- 
ken van de zeer grote houtconstructies 
zijn grote bedragen gemoeid. Met erken
telijkheid worden vermeld de bijdragen 
van Gedeputeerde Staten van de provin
cie Zuidholland terzake van het conser
veren ten behoeve van expositie van 
schuit 2 en het opgraven van schuit 3 .

14. Blik op toekomstig onderzoek: schuit 4.
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