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VERHEUGENDE GEBEURTENISSEN BINNEN HET WERKGEBIED VAN
ONZE HISTORISCHE VERENIGING.
De laatste jaren hebben zich nogal wat aktiviteiten aangediend rond verschillende kerkrestauraties in het Stichts-Hollandse gebied.
Na de restauratie van de St. Michaè'lskerk te Oudewater zagen we de kerk van Bodegraven in oude
glorie hersteld worden en thans wordt er gestaag gewerkt aan de toren van de Petruskerk in Woerden.
Een zeer opmerkelijke- en historisch interessante restauratie is echter thans in uitvoering aan de
(St. Jans)-kerk te Linschoten. Reeds meer dan vierhonderd jaar is dit intieme bedehuis eigenlijk
al in verval. Na de grote brand van 1482 heeft men nimmer over voldoende middelen kunnen beschikken om de kerk in oude luister (van vóór 1482) te herstellen. In 1874/'75 heeft het toenmalige gemeentebestuur, na tevergeefse pogingen om kerk en toren te laten restaureren, de kerkvoogdij geadviseerd alles af te breken en een nieuw kerkgebouw te stichten
Ook zelfs daarvoor ontbraken de financiën, zodat dankzij de armoede van toen, het gebouw ons nog is nagelaten.
Het is daarom ook zeer verheugend te constateren, dat er thans een keer is gekomen in de historie van dit reeds in de 12e eeuw gestichte bedehuis, en nu een aanvang is gemaakt met de grote
restauratie naar de oorspronkelijke vormen van vóór 1482. Het eerst wordt het koor geheel hersteld. U ziet op bijgaande foto, hoe het metselwerk reeds grotendeels is ontdaan van de bepleistering, die sinds ca. 1627 met een korte onderbreking tijdens de gedeeltelijke restauratie (meer reparatie) in de jaren 1923/'26 het aanzicht van de kerk heeft bepaald. De ruiheuze toestand van
de muren is goed zichtbaar. De geblakerde en deels afgebrokkelde muren zijn met allerlei metselwerk ingeboet, zodat nu de rommelige „lappendeken" weer tevoorschijn is gekomen.
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Ook bij deze restauratie, waar we later nog uitvoerig op terug hopen te komen, is het woekeren
met de beschikbare gelden.
Het door het ministerie van C.R.M, vastgestelde subsidiebedrag van f. 281.532,- wordt pas in
1976 betaalbaar gesteld, zodat de kerkelijke gemeente dit bedrag moet voorfinancieren en tegelijkertijd de resterende „eigen" bijdrage moet opbrengen.
Na de excursie van onze vereniging naar Linschoten op 24 augustus j.l. zijn er van diverse kanten
giften voor de restauratie op het gironummer van de kerkvoogdij van de Ned. Herv. gemeente
binnengekomen, als blijken van daadwerkelijke belangstelling van leden van onze vereniging.
Dat gironummer noemen we nog even: 37 55 36. Er worden door de kerkvoogdij ook renteloze
aandelen uitgegeven enz.
Ik dacht, dat deze belangrijke restauratie onze volle aandacht waard is.
F.A.L. deG.
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TENTOONSTELLING „KAARTMAKERS

VAN 'T STICHT".

In het Provinciehuis te Utrecht, Achter St. Pieter 20, wordt van 5 oktober tot 8 november
1974 een tentoonstelling gehouden onder de titel ,,Kaartmakers van 't Sticht". In deze tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de historische kartografie van de provincie Utrecht
van 1500 tot 1870. Ook voor Woerden en omgeving is deze tentoonstelling zeker een bezoek
waard. Op een aantal kaarten komt het gebied tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel voor. Tot
het jaar 1820 was een gedeelte van de huidige provincie Zuid-Holland, onder andere de gemeenten Lange Ruige Weide en Papekop ca., namelijk Stichts gebied. Ook van het Groot-Waterschap
van Woerden, gelegen in het Stichts-Hollandse grensgebied, is een gedeelte van de kaart van het
waterschap anno 1670 tentoongesteld. Vooral de oudste kaarten, waarbij het accent ligt op de
rivieren met de daaraan gelegen plaatsen, weergegeven in vogelvluchtperspectief, trekken bijzondere aandacht.
D
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HET GROTE ROMEINSE SCHIP, DAT HEEL NEDERLAND IN REP EN
ROER BRACHT
P.C. Beunder
Aansluitend bij het artikel over de fraaie Romeinse boomstamkano, die tijdens het, door het
Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerde onderzoek
naar het grote vierde Romeinse schip (boot 4) in de haven van het Zwammerdamse castellum
werd aangetroffen en waarover u in Heemtijdinghen, 9e jaargang, nr 4 - dec. '73 mededeling gedaan werd, wil ik thans een kleine beschouwing wijden aan de resultaten van de uiteindelijke opzet van het desbetreffende, in oktober 1973 aangevangen, onderzoek.
Nadat met behulp van dwarsgerichte zoeksleuven, de grootte van het Romeinse schip in de bodem
was vastgesteld, werd begonnen met over een grote oppervlakte de bovengrond te verwijderen.
Hoewel aan dit machinale karwei niet alle aandacht kon worden besteed, was het toch van belang dit systematisch te doen, omdat in dit grondpakket gegevens besloten lagen, aangaande de
aard en tijdsperiode van de uiteindelijke opvulling van de havenkreek.
De liggingssituatie.
Toen de bovenbouw van het gehele vaartuig in de ontgraving betrokken werd, bleek het geheel
een lengte te hebben van niet minder dan 37,60 m. Een blik over het complex, nog grotendeels
met grond gevuld, leerde dat het vaartuig schuin langs het oevertalud in de haven lag gezakt, die
op deze plaats, juist onder de betreffende oever haar diepste stroomgeul had.
Met de achtersteven in westelijke richting, stak het stuurboord schuin uit de havenmodder omhoog. Nauwkeurig waarnemen leerde voorts, dat het achterschip een iets hogere en minder schuine ligging had dan het voorschip, dat door de „val" in de stroomgeul finaal langsop doormidden
gebroken was en door de sterke stroming ter plaatse een sterk gecorrodeerde indruk maakte.
Deze gehele waarnemingsindruk werd logischeren meer verklaarbaar, toen het schip geborgen
was en de ondergrond werd verkend. Hierin werd een konstruktie van kruislings over elkaar lig-

Afb. 1. De veelbelovende aanblik van het stuurboord van het grote vierde schip, met op de
achtergrond reeds de onheilspellende aanwezigheid van het grondwater, (foto PCB).

Afb. 2. De unieke stuurriem, iets hoger op de
oever liggend. De witte stipjes geven de plek aan
waar met behulp van lippen en doken het bladgedeelte in elkaar is gezet, (foto PCB).
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gende balkenlagen op de plaats van het achterschip aangetroffen, zijnde een, door slijtagesporen
in het hout kennelijk reeds lang gebruikte, scheepshelling, waarlangs men klaarblijkelijk gepoogd
had, het immense vaartuig omhoog te werken, ten einde bijvoorbeeld herstellingswerkzaamheden gemakkelijker te doen plaatsvinden.
De (unieke) stuurriem van het schip.
Werkelijk opzienbarend en achteraf in het gehele vondstencomplex geruststellend verklaarbaar,
was het feit dat op deze plaats, iets hoger op de havenoever, de (welzeker) bij dit schip behorende stuurriem werd aangetroffen. Dit kostbare werktuig had men, met de veronderstelde werkzaamheden in het vooruitzicht, kennelijk uit veiligheidsoverwegingen alvast ter zijde gelegd.
Ongeschonden en in originele staat kon de stuurriem, voorzichtig uit de vette klei gepeuterd, weer
in het daglicht worden teruggebracht. Dit ruim zes meter lange werkstuk, was grotendeels uit een
stuk eikehout vervaardigd; enkel het bladgedeelte, het stuk waarmee onder water de vaarrichting
werd bepaald, was aan weerszijden verbreed door aangezette stukken. De bevestiging hiervan, als
het ware onzichtbaar uitgevoerd, had men verkregen met behulp van een zeer knappe konstruktie
van aan weerszijden in het hout ingebrachte lippen, waarna het geheel bevestigd werd door hierin
aangebrachte paarsgewijze pen en gatverbindingen. (Men spreekt in het schrijnwerkersambacht,
waar deze bevestiging eigenlijk thuishoort ook wel van een verbinding van tongen en doken.)
Het relatief brede blad van de stuurriem (tot nu toe van een dergelijke vorm nergens in Europa
aangetroffen), gaf het werktuig een optimale funktionering, welke we ons heel goed kunnen indenken door ons grote platbodemvaartuig varend op de ondiepe getijderivieren van ons land.
In ieder geval werd de twijfel die men zou kunnen koesteren, omtrent de wendbaarheid van ons
schip en de geregelde vaart ervan, door de vondst van dit werktuig weggenomen.
De tegenslag van het grondwater.
Ondertussen deden de medewerkers van het I.P.P. verwoede pogingen om door verdere ontgraving in en rond de scheepsromp ook de dieperliggende bodemdelen en het nog ongeziene bakboord in het daglicht terug te brengen.
Maar hier lieten de omstandigheden het afweten. Met het bereiken van de dieper liggende zavellagen in de stroomgeul, boorde men ongewild een ongekende hoeveelheid grondwater aan. dat
met ware fonteinen en fonteintjes begon te spuiten. De hierdoor veroorzaakte overlast met de
hiermee gepaard gaande grondverschuivinkjes, die de liggingssituatie van het vondstencomplex
aanmerkelijk zouden kunnen doen wijzigen, maakten de voortgang van het onderzoek ten enenmale onmogelijk.
De volhardendheid waarmee aanvankelijk de moeilijkheden werden bestreden, met de eenvoudige middelen als klokpompen e.d. leidden er helaas enkel toe, dat het geraamde tijdsbestek
van de duur van het onderzoek, zowel als het begrote bedrag ervoor beide werden overschreven.
Natuurlijk werd er vanuit de opererende instanties naar diverse kanten overleg gepleegd, maar visueel leverde deze situatie enkel de teleurstellende aanblik op, dat in afwachting van de komende dingen, het, ook gezien het ingetreden winterseizoen, veiliger was, de scheepsresten maar met
stro en aarde af te dekken. Zo er al sprake zou kunnen zijn van een spoedige oplossing, van dit,
in hoofdzaak, financiële probleem, dan was het toch de bedoeling, het onderzoek weliswaar zo
vroeg mogelijk, in het voorjaar voort te zetten.
Het particuliere initiatief en het koninklijk bezoek.
Toen de ambtelijke molens, die toch er al om bekend staan, niet zo snel te draaien, in deze zaak
zelfs stil bleven staan, bij gebrek aan (financiële) wind en nog wel in een stand, die voor een oplettende waarnemer in dezen, een duidelijke berichtgeving van ..kreupel" inhield, was het vanuit
het centrum van de gemeente Alphen a/d Rijn. dat men de „wiekentaal" verstond en daadwerke-

lijk een comité werd gevormd, dat gelden begon in te zamelen onder het motto: Redt het Romeinse schip. Pers, radio en televisie, al of niet aan de oren getrokken, vonden de zaak belangrijk
genoeg om het initiatief wereldkundig te maken, hetgeen er toe bijdroeg, dat in de kortste keren,
in kleinere en grotere bedragen, de begrote berginssom van ca. fl. 250.000,- op tafel kwam.
Het bestuur van de Johannes-stichting verleende inmiddels toestemming aan de inmiddels degelijk georganiseerde bergingsplannen, waarin garanties waren opgenomen ten aanzien van de vrijwaring van schade, voor de inmiddels opgeleverde gebouwen in de naaste omgeving van het scheepswrak. Terwijl een toch wel moedgevend aanbod uit de bouwwereld, namelijk dat van de Fa. Nelis
uit IJmuiden, om de benodigde damwandplaten, voor een tijdsverloop van een aantal maanden
gratis af te staan, het naderkomen van het effectieve stadium van de bergingsplannen aankondigde.
Een werkelijk hartelijk intermezzo, in de spannende weken van Redt het Romeinse schip en de
hierbij behorende aktiviteiten, was een bezoek, wat Hare Majesteit koningin Juliana aan de, weliswaar dichtgeworpen, kuil van „boot 4 " . De leidinggevende instanties, met name Prof. Dr. W.
Glasbergen en Drs. M.D. de Weerd, konden de koningin echter aan de hand van dia- en fotomateriaal alsmede door diverse reeds gedane vondsten een goede indruk van de stand van het onderzoek en de gang van zaken geven, hetgeen door Hare Majesteit merkbaar op prijs gesteld werd.
Misschien ongewild, betekende het koninklijk bezoek een stimulans voor het geaktiveerde particuliere initiatief en misschien markeerde het wat te duidelijk het onbehaaglijke stilzwijgen van
overheidszijde.
Uit persoonlijke ervaring weet ik echter dat het reële belangstelling voor de landshistorie is, die
onze vorstin binnen een tijdsbestek van enkele jaren, tot driemaal toe naar Zwammerdam deed
komen.
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Afb. 3. Een kijkje in de damwandput net voor het begin van de scheepsontgraving. (foto PCB.)

De operatie binnen de damwand.
Medio februari 1974 begon een grote dragline met het indrijven van de damwandsegmenten
een precisiekarwei, te weten een damwandput van 40 x 12 m, waarin het Romeinse schip in
geheel opnieuw ontgraven zou kunnen worden.
Nadat ook de bronbemaling was aangebracht en behoedzaam in werking was gesteld om het
gravingsniveau ternauwernood droog te houden en op die manier ongewenste veranderingen
29
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de grondwaterspiegel van het gebied rondom tot een minimum te beperken, kwam, nadat de beschermende laag bovengrond opnieuw machinaal was verwijderd, schep na schep, de lang verbeide bakboordzijde van „boot 4 " in het zicht.
Het aanzien van het schip, konstruktie en uitmonstering.
De imposante platte bodem van het ca. 37 m lange en ongeveer 4 m brede schip, bestaat uit geweldige langsop en koud tegen elkaar liggende planken van ongeveer 60 cm (twee voet! ) breed
en wel 8 à 10 cm dikte. De lengte van deze planken is onregelmatig, net zo als de plaats van de
lassen (schuin gescherfd) om de stevigheid van de bodem te verhogen.
Om een en ander strak en sterk bij elkaar te houden, zijn haaks op de bodemplanken, paarsgewijs
wrangen gespijkerd, met z'n tweeën ongeveer 40 à 50 cm breed, met een onderlinge tussenruimte van ongeveer evengrote afstand.
De desbetreffende wrangen zijn echter zodanig uitgezochte eiken balken, dat een eraan aanwezige,
op natuurlijke wijze gegroeide zijtak, een spant vormt tegen een der zijwanden. Door de paarsgewijze ligging van de wrangen en de afwisselend links en rechts gesitueerde zijtakken, is toch elk
stel wrangen, de bodem, zowel aan bakboord- als aan stuurboordzijde met de zijboorden verankerd; de zijtakloze einden van de wrangen, zijn, waar men dat nodig vond, eveneens aan de boorden verankerd, door middel van een kurf met pen en gatverbinding.
De achtersteven van het schip is breed en recht gekonstrueerd, wellicht met het doel om beter met de
aan stuurboordzijde aldaar bevestigde stuurriem te
kunnen manoevreren.
Op ongeveer een derde van de totale scheepslengte
vanaf de boeg bevindt zich op de beide dolboorden,
haaks over het schip gemonteerd, een stel eiken balken, die met behulp van ijzeren beugels aan elkaar
bevestigd zijn. Halverlengte,dus boven de lengte-as
van het schip, was een meer dan halfcirkelvormige
uitholling aangebracht, waarlangs aan weerszijden
eveneens twee uitstekende ijzeren beugels waren
bevestigd. Een en ander diende om een zware mast
in op te sluiten, die met een zware houten pen kon
worden geborgd. De plaats korrespondeerde met
een vierkante uitsparing in de bodem waar om heen
zware klampen waren geslagen.
Ongetwijfeld is een en ander een aanwijzing, dat we
hier een zware, met een vierkant grootzeil getuigde,
mast moeten zoeken, waarmee het schip werd voortbewogen.
Opmerkelijk is ook de geleidelijke verbreding van
zowel bak- als stuurboord, waardoor een soort gaanderij aanwezig geweest moet zijn; mogelijk staat
een en ander in verband met een schuin buiten de
boeg omhoogstekende voormast, waar een voorzeil
(artemon) aanbevestigd was, vermoedelijk ter verbetering van de bestuurbaarheid van het grote
schip; ook kan de gaanderij op zichzelf ruimte gegeven hebben aan de bemanning om met behulp van boothaken beter te kunnen manoevreren.

Afb. 4 . De teruggevonden dekbalk van het schip
voor de plaatsing van de zware mast, die door
middel van een houten pen door de beugels geschoven, werd vastgezet, (foto J.A. Henry)
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Aft. 5. De uiteengedrukte boeg, sterk gecorrodeerd in de stroomgeul, met het uitgeklapte voorste gedeelte
van het bakboord, (foto PCB.)

Geen oorlogsschip maar vrachtschip.
De grote massieve houtklomp, kegelvormig puntig uitlopend, die ongeveer op de plaats van de uiteindelijke boegpunt is aangetroffen en ook mij aanvankelijk de indruk gaf te doen te hebben met
een soort ram (een veel voorkomend onderdeel op oorlogsschepen, zoals we die kennen van de
klassieke reliëfs en afbeeldingen), bleek bij nauwkeurige ontgraving van de boegresten, geen deel
van het scheepswrak uit te maken. Gelukkig werd op iets lager niveau de konstruktie van de uiterste bakboordpunt aangetroffen, die een duidelijk beeld gaf dat het schip een betrekkelijk puntige boeg behoort te hebben, die schuin uit het water omhooglopend vervaardigd is.
De grove afwerking van het geheel tesamen met de typische wandbodemkonstruktie bewijzen
dat we hier opnieuw te doen hebben met een voorbeeld wat we misschien het best met de term
Germaans-Keltische scheepsbouwtraditie, kunnen aanduiden, zoals ook bij de tot nog toe gevonden schepen het geval was.
Behalve de Zwammerdamse schepen kennen we uit de Romeinse bewoningsperiode parallellen
hiervan in de scheepsvondsten in het verleden gedaan te Vechten (ten oosten van Utrecht), KapelAvezaath en Druten (in de Betuwe) en ook in Engeland.
Een centrum van Romeins-Germaanse scheepsbouwtraditie aan de Boven-Rijn.
Een uitzondering in deze redenering vormt als het ware de bij ons schip aangetroffen stuurriem,
die alleen al door zijn bijzondere konstruktie (met lippen en doken) de indruk wekte van meer
mediterrane oorsprong te zijn.
Een bijzonder facet in deze overweging is het uitsluitsel van een door het l.P.P. ingesteld onderzoek naar de samenstelling van het breeuwsel dat voor het dichten van naden aan boot 4 is gebruikt. Nauwkeurig monsternemen van dit materiaal, leerde al spoedig dat er sprake was van zoge31

naamd primair breeuwsel, dat bij de bouw van het schip op later moeilijk bereikbare plaatsen,
was aangebracht en van zogenaamd secundair breeuwsel, bijvoorbeeld in de naden van de bodemplanken, dat regelmatig bij reparatie-beurten aan het schip in de naden werd ingeklopt.
Welnu, het secundaire breeuwsel bleek voor een groot gedeelte te zijn samengesteld uit plantendelen van de inheemse moerasvegetatie en is dus wel zeker hier te lande samengesteld en aangebracht, zo niet zelfs te Zwammerdam, getuige de rondom alle scheepswrakken aangetroffen
scheepsreparatiegereedschappen.
Het primaire breeuwsel, moeten we, doordat werd vastgesteld, dat er hier sprake was van een samenstelling van zowel plantendelen van de fijnspar als van de zilverspar, zoeken in een gebied
hogerop langs de Rijn.
Nu is uit de literatuur bekend, dat in de streek van de samenvloeiing van de Rijn en de Main, belangrijke havenstations gevestigd waren. Kennelijk heeft men vanuit deze omgeving te maken met
een praktisch samengaan van Germaanse scheepsbouw, die nog maar nauwelijks het stadium van
de weliswaar verbeterde, uitgeholde boom was gepasseerd, met de Grieks-Romeinse scheepsbouw,
waarin elementen als systematisch transport en daarop toegepaste, met behulp van ijzeren nagels, snel in serie te bouwen konstrukties wezenlijke bestanddelen vormden.
Gestuwd in de Romeinse militair-strategische politiek, waarin offensieve operaties naast defensief-economische positiehandhaving kernpunten vormden, vindt een soort samensmelting van
scheepsbouwtraditie plaats. Zoals boven geschetst is dit proces geënt, op de geëigende Germaanse kennis en vaardigheden van het te gebruiken materiaal tesamen met het arbeidspotentieel dat
zij bezaten, aangevuld met Romeinse technische snufjes, ten aanzien van het beoogde specifieke
doel.
In de praktijk komt het er op neer, dat uit de met raffinement uitgehakte boomstamkano, door
langsop splijting in delen en tussenvoeging van planken, een wat plomp aandoend type platbodemvaartuig ontstaat, wat met behulp van de Romeins-technische verworvenheden en de systematische gebruiksplanning geperfektioneerd wordt, door het gebruik van ijzeren nagels en beslag,
de aanwending van pen- en gatverbindingen, naast de bevestigingen die zijn toegepast, door gebruik te maken van natuurlijk gegroeide houtvormen.
Hiernaast zien we vrij ingewikkelde systemen aangaande de tuigage en de zeilvoering ontstaan,
alsmede knap gefabriceerde stuurriemkonstrukties, die aangepaste verbeteringen betekenden,
ten aanzien van het platbodemschip als uitgangsprincipe, geschikt voor de ondiepe getijderivieren
als wij hier kennen, terwijl het object als geheel betrekkelijk eenvoudig genoeg bleef om in serie
te kunnen bouwen. Vooral deze laatste faktoren zijn van belang geweest voor de effektuering
van de permanente grensverdediging hier te lande. De rivieren immers met de hieraan aangepaste
scheepsbouwtechniek, vormden een uitstekende verbindingsmogelijkheid; de kontinu-bevoorrading van de talloze hieraan gelegen grensverdedigingsposten vragen een veelheid praktisch bruikbaar scheepvaartmateriaal.
Bevrachting en datering.
Onderzoek van de kiertjes tussen de bodemplanken van de diverse schepen (met name boot 2)
leert ons dat de schepen o.a. gebruikt zijn, voor het transport van bouwmaterialen als leisteen,
kiezel en tufsteen. Ongebruikte, hele dakpannen en vorsten, die letterlijk tussen wal en schip in
de haven zijn gevonden, moeten eveneens tot de lading hebben behoord.
Naast de C14-methode en een dateringsbepaling met behulp van het vergelijken van jaarringpatronen in het scheepshout, vormen de onderhavige dakpanfragmenten tesamen met aangetroffen aardewerkscherven, een mogelijkheid om de ouderdom van het schip en het tijdstip van wegzinken enigszins nauwkeurig te bepalen.
Het overwegend ongestempelde, kennelijk ter plaatse gebakken, dakpanmateriaal, met een enkel
stuk van het 10e legioen, reeds ter plaatse aanwezig in het zandige oevertalud, tesamen met de
32

tijdsaanwijzingen die men uit de aangetroffen aardewerkscherven (voornamelijk terra sigillata)
afleiden kan, geven een globale datering aan van 130- 150 na Chr.

I

; ?

Afb. 6. Het geweldige bodemoppervlak met op de voorgrond het diepliggende bakboord, waar allerlei rommel
na het wegzinken naar toe gerold is. De sterkere helling van het voorschip, gevolgd door een breuk in de scheepsbodem. is op de foto duidelijk zichtbaar, (foto PCB.)

Aanwijzingen in de liggingssituatie m.b.t. de ondergang van het schip en secundair gebruik van
het scheepswrak.
In deze tijdsperiode heeft men het schip, nadat in Nigrum Pullum de laatste lading aan wal gebracht was en het schip reeds enige tijd lag afgemeerd (blijkens een laagje van ingevallen herfstbladeren en takjes) een opknapbeurt willen geven op de reeds genoemde kleine scheepshelling,
even ten westen van het castellum, de plaats waar het achterschip in schuine ligging werd aangetroffen. De liggingssituatie van het schip met de voorsteven in de diepe stroomgeul weggezonken
en met het achterschip in meer horizontale ligging, gedeeltelijk hangend op de scheepshelling,
doen vermoeden, dat of het op het droge brengen van dit grote schip een niet te klaren karwei
is geweest, of een en ander uit de hand is gelopen, waardoor het schip, misschien omdat andere
zaken voorrang hadden (ik noem bijvoorbeeld aktiviteiten verband houdend met het einde van
de tweede bewoningsperiode even na het jaar 160 na Chr.) of omdat het toch al afgeschreven
was. langzaam en betrekkelijk onopgemerkt onder het wateroppervlak is verdwenen.
Toch heeft het schip toen nog niet geheel afgedaan; in tegendeel enkele jaren daarna is de situatie geheel gewijzigd. Het dichtslibbingsproces van de haven gaat merkbaar voort. Toch is er rond
het castellum een ongekende bedrijvigheid aan de gang. die verband houdt met de algehele nieuwbouw ervan in steen (de derde periode).
Het nieuwaangevoerde materiaal, voornamelijk kiezel en tufsteen, ongekend in grootte en hoeveelheid, vereiste een organisatie, vermoedelijk zal de Classis Germanica (de Romeinse vloot in
Germanië) gedeeltelijk, zo niet geheel hiermee belast geweest zijn, waarbij men de beschikking
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hebben moest over een geschikte havenaccomodatie
(d.w.z. laad- en loswallen).
Het dichtslibben van de haven maakte, dat men
niet meer voor de grote voorpoort van het castellum afmeren kon en was er tevens de oorzaak van
dat een eindweegs stroomafwaarts een losplaats
moest worden ingericht. Het net boven de sliblaag
uitstekende stuurboord van boot 4, bood hiervoor
een ideale uitkomst.
De hierop (bijna waterpas liggende) aangetroffen
balk (van ducdalfformaat) met inkepingen aan de
einden, wijst in de richting van de onderbouw van
een hijstoestel, waaraan allerlei moeilijk met de
hand aan wal te brengen materialen, zoals zuilsegmenten voor het hoofdgebouw en draagstenen (architraven) voor de poorten, enz. enz. keurig konden
worden gelost.
Ondertussen gaat de dichtslibbing van de haven in
versneld tempo voort. In de afzettingslagen, die
zich boven het schip vormen komen mosselbanken
(zij wijzen op een tijdelijke stilstand in het dichtslibbingsproces) met aardewerkscherven voor. De
datering van de scherven uit de hoogstliggende lagen verwijst ons naar het midden van de derde eeuw.
In dit milieu, totaal gescheiden van het grote eronder liggende schip, werd de boomstamkano (boot 5)
gevonden, waarvan in Heemtijdinghen (9e jaargang,
nr. 4 - dec. '73) reeds melding gemaakt werd.

I-'

Alb. 7. Détail van de suheepsbudem van het
voorschip, die een indruk geeft van het mastgat, de breuk in de scheepsbodem en de grote
afmetingen van het geheel, (foto PCB.)

Een nieuw schip, het zesde!
Toch waren dit niet de laatste impressies van de Romeinse schepen uit Zwammerdam, want hoe
groot was de verbazing van de onderzoekers en aanvankelijk de vertwijfeling van de omringende
instanties, toen in de noord-oosthoek van de damwand, de aanzet van een zesde Romeins schip,
kon worden vastgesteld. Het kleine zichtbare stukje, dat als het ware door de ingeslagen damwand uit het schip gesneden was, suggereerde een rechtstandige ligging, schuin overdwars in de
havenkreek.
Jij de schrijver van dit artikel ontstond een stille hoop, om met behi
v'an de gegevens, die bij
ontgraving van dit schip zouden vrijkomen (het I.P.P. heeft inmiddels de ontgraving van boot 6
in de maanden mei en juni '74 uitgevoerd, terwijl de berging ervan opnieuw heeft plaats gevonden door de oudheidkundige dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) het mogelijk
zou zijn mede te delen of veel van hetgeen (ook door hem) over de Zwammerdamse schepen is
geschreven als vaststaand of als minder aannemelijk moet worden beschouwd.
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SPOORWEGONGELUK BIJ WAARDER.

door L.C.M. Peters.

In Heemtijdinghen 8e jaargang no. 4 (december 1972) en 9e jaargang no. 1 (april 1973) werd
onder de titel „Een ernstig spoorwegongeval op de Wiericke-brug 23-12-1902" het ooggetuigeverslag van een journalist over dit treinongeval opgenomen. Bij dit artikel werden ook enkele
foto's betreffende dit treinongeluk, dat veroorzaakt was door het laten openstaan van de brug
over de Dubbele Wiericke, geplaatst.
Onlangs ontdekte ik in het tijdschrift „Eigen Haard" een illustratie met beschrijving inzake
dit ongeval. In dit geïllustreerde volkstijdschrift van 3 januari 1903 no. 1 werd een klein artikeltje hieraan gewijd. De bij het artikel geplaatste illustratie was een pentekening van de bekende Woerdense schilder C. Vreedenburgh. In het artikel staat hierover: „Een welwillend lezer van Eigen Haard, de Heer C. Vreedenburgh te Woerden, zond ons eene tekening, kort na
het ongeluk op de plaats zelve gemaakt, en gaf ons verlof, die in ons blad te reproduceren".
Cornelis Vreedenburgh* was geboren te Woerden op 25 augustus 1880 als zoon van Gerrit
Vreedenburgh sr„ dekoratie- en kunstschilder. Cornelis kreeg zijn eerste schilderlessen van zijn
vader en daarna van G.J. Roermeester. Tot het jaar 1906 werkte en woonde hij in de Pannebakkerijen te Woerden.1) Hij schilderde, aquarelleerde, tekende en etste stadsgezichten, zeestranden, weidelandschappen en gezichten van de meren van de Kaag, Loosdrecht enz. Hij
maakte reizen naar Duitsland, Italië, Palestina, Zuid-Frankrijk en Zwitserland Hij overleed te
Laren (N-H) op 27 juni 1946.
Het leek mij goed om de pentekening van C. Vreedenburgh nog als een aanvulling op het
reeds gepubliceerde in dit tijdschrift op te nemen.
*Lit.: Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende kunstenaars, 1750-1950.
) O^VVJiiviiigoi^gi^L^i V*vj^iu^n, l ö o i - i o ^ y eil \.y{j[)-{yZÏ.
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