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1 Het Schip van Vleuten: 
een vreemde eend in de bijt
JOS BAZELMANS

Het Romeinse schip van Vleuten lijkt op het eerste gezicht niets aan de verbeelding over te
laten. Niets is minder waar, zo bleek op het 9de Glavimans symposion, dat op vrijdag 16 mei
2003 plaatsvond in het gemeenschapshuis van De Meern, op enkele honderden meters van de
opgraving van het schip.

Op uitnodiging van André van Holk en het nieuwe bestuur van de stichting Glavimans, Jef van
den Akker en Rob Oosting en Winfried Walta, en onder het enthousiaste voorzitterschap van
Thijs Maarleveld gaven zes sprekers hun visie op verschillende aspecten van de (binnen-)
scheepvaart in de Romeinse tijd. Voor allen vormde het ‘nieuwe’ schip van Vleuten, in de laat-
ste lezing tot in detail beschreven door André van Holk, een belangrijk referentiepunt. Ronald
Bockius (Mainz) maakte duidelijk dat het een praam of platbodem betreft; een scheepstype
dat kenmerkend is voor het stroomgebied van de Rijn. Opmerkelijk is echter dat de nieuwste
loot aan de stam van de schepen van de Rheinische Bauart zich in de verhouding van lengte
en breedte in het geheel niet schikt naar wat gebruikelijk is. Het schip van Vleuten is name-
lijk 25 m lang en 2,7 m breed: een verhouding van 1 : 9, terwijl alle andere complete voor-
beelden van dit type een verhouding laten zien van 1 : 7. Het Vleutense schip is met andere
woorden een vreemde eend in de bijt. Welke betekenis moeten we aan deze uitzonderingspo-
sitie toekennen?

Te eenvoudig
Voordat we een antwoord proberen te geven op deze vraag is het goed te beseffen dat het ver-
schil tussen het schip van Vleuten en de andere schepen een belangrijk probleem laat zien,
waar in de archeologie niet altijd aandacht voor is. Heel simpel gezegd: archeologen zijn vaak
geneigd om op basis van de archeologische nalatenschap een te eenvoudig beeld te schetsen.
De situatie in het verleden was ongetwijfeld veel gevarieerder, maar het is moeilijk daar vat
op te krijgen omdat vele (type) objecten weinig kans hadden in de grond – ‘in depositie’- te
komen. We moeten er bijvoorbeeld nadrukkelijk rekening mee houden dat de ons bekende
Romeinse scheepswrakken een zeer eenzijdige selectie vormen, zowel naar type als datering.
De rijke oogst aan Romeinse schepen in Nederland en Duitsland lijkt namelijk vooral samen
te hangen met het gebruik van afgedankte schepen van het meest gebruikelijke type als zink-
stukken voor de aanleg van kadewerken bij Romeinse forten in de tweede helft van de tweede
eeuw en de eerste helft van de derde eeuw. Uit historische en iconografische bronnen weten
we dat dit type ook in andere perioden werd gebruikt en dat er ook vele andere scheepstypen
bestonden. En Vleuten laat iets zien (van het topje van de ijsberg?) van de variatie binnen één
type.

De vondst uit Vleuten maakt met andere woorden duidelijk hoe weinig representatief het hui-



dige bestand aan Romeinse schepen waarschijnlijk is. Onterecht, mijn inziens, is dan ook het
verband dat Eric Norde in zijn lezing legde tussen het voorkomen (en wellicht zelfs het ont-
staan?) van dit scheeptype en de bouwactiviteiten die de Romeinen in de limes-zone ont-
plooiden tussen ca.180 en 270, i.e. de periode waaruit vrijwel alle schepen tot op dit moment
stammen. Dit is immers de periode dat vrijwel alle forten voor het eerst in steen werden uit-
gevoerd. Ik denk dat het feit dat onze scheepsvondsten uitsluitend pramen betreffen uit de
tweede helft van de tweede eeuw en de eerste helf van de derde eeuw een ‘artefact’ is van
depositionele factoren. Juist in de context van de genoemde bouwactiviteiten kregen de sche-
pen de kans om deel te worden van het archeologisch erfgoed.

Eenmalig vervoer
Een eye opener met betrekking tot de grote type-variatie die we mogen verwachten, was de
lezing van Gert-Jan Schutten. Hij maakte op basis van een studie van 19de-eeuwse houten
schepen op de Rijn duidelijk dat elke rivier verschillende vaarzones kent, die onderling ver-
schillen in breedte, vorm, stroomsnelheid, oriëntatie, diepte en oevervorm. Iedere vaarzone
kent daarom ook een eigen scheepstype, dat een optimale adaptatie vormt aan de kenmerken
van dat deel van de rivier. Schutten meent dan ook – op basis van de op jaarringonderzoek
bepaalde Zuid- of Midden-Duitse herkomst van de Romeinse schepen uit Nederland – dat het
hier gaat om schepen die in het bovenrijnse gebied zijn gemaakt voor het eenmalige vervoer
van uiteenlopende bulkgoederen naar de delta van de Rijn. Na korte tijd werden deze schepen
– een soort wegwerpverpakkingen! - afgedankt, gesloopt of ontmanteld en afgezonken. Een
spannende suggestie die bij nadere beschouwing ongetwijfeld maar een deel van de waarheid
behelst. Uit de lezing van Jan Peter Pals bleek namelijk dat de beroemde platbodem van
Woerden – Woerden 1 – graan vervoerde dat afkomstig was uit het Belgische löss-gebied. De
meest plausibele route die dit schip genomen heeft is de combinatie van de (toenmalige)
Schelde, het Helinium, de gracht van Corbulo en de Oude Rijn.

Figuur 1.1. De deelnemers aan het 9e Glavimans symposion. Foto: Jos Bazelmans, ROB Amersfoort.
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Figuur 1.2. 
Deze eerste reconstructie is voer voor discussie: is het roer wel juist geplaatst? 
Hing er aan de mast wel een zeil? Werd de mast niet gebruikt om het schip te jagen? 
Is er geen plaats voor enkele roeiers? Etc. etc.
Tekening: Frederik J. Weijs, Zwartsluis.

Blijft de vraag naar de functie van het Vleutense schip, waarvan intussen ook duidelijk is dat
het stamt uit de periode na ca. 150. Uiteraard bood ook dit schip de mogelijkheid om ladin-
gen te vervoeren, volgens Bockius tot ca 40 ton. De opgraving heeft over het karakter van de
lading echter niets geleerd. Maar dat is wellicht niet het hele verhaal. De indrukwekkende set
werktuigen uit het roefje – schaven, zagen, beitels, bijlen, messen, koevoeten, etc. – doet ver-
moeden dat aan boord ook de capaciteit aanwezig was om aangevoerde bouwstoffen – hout en
steen – direct te verwerken. Betrof het hier soms het schip van een onderhoudsteam dat zorg
besteedde aan de militair-civiele infrastructuur tussen de limes-forten? Ongetwijfeld zullen de
komende tijd ook vele andere suggesties worden gedaan. De discussie is op 16 mei op niveau
geopend!

N.B. Op de webiste van het Navis-project (http://www2.rgzm.de/navis/home/frames.htm) is
een prachtig overzicht te vinden van alle Europese scheepsvondsten uit de Romeinse tijd.

1 Het schip van Vleuten: een vreemde eend in de bijt 5
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2 Antike Prahme und ihre Rolle inerhalb der
Binnenschiffahrt der gallisch-germanischen
Provinzen
RONALD BOCKIUS

Einleitung
Seit etwa 30 Jahren wird die provinzialrömische Archäologie besonders in den Niederlanden
mit Schiffsfunden konfrontiert, die unser Verständnis von römischer Binnenschiffahrt prägt.
20, 30 m lange, ja teilweise noch größere Plattbodenschiffe bestimmen v.a. am Unterlauf des
Rheins das Bild vom römischen Transportwesen auf dem Wasser. Den Funden von Kapel-
Avezaath, Druten, Woerden und Zwammerdam in Gelderland und Zuid Holland stehen inzwi-
schen eine Reihe von Wracks aus der Westschweiz, Frankreich, Belgien und Deutschland
gegenüber; das große Plattbodenschiff der römischen Kaiserzeit wird so zu einem Phänomen
der gallisch-germanischen Provinzen. Es ist hier aber auch daran zu erinnern, dass diese

Figuur 2.1. 
Verbreitung antiker Plattbodenfahrzeuge, geordnet nach formalen Prinzipien: � Prahme rheinischer
Bauart. � Prahme gallischer Bauart. � Prahme indifferenter Bauart. � scharf gebaute Plattboden-
fahrzeuge. Offenes Symbol: schiffstypologische Identifizierung fraglich (Rindern, Kr. Kleve). Funde
aus Sisak, Taillebourg und Valkenburg hier nicht erfasst (nach Bockius 2004).



Familie antiker Binnenfrachter gleichermaßen in Südosteuropa bezeugt ist. Schon als in den
Niederlanden im Jahre 1892 das frühkaiserzeitliche Boot von Vechten aufgedeckt worden ist1,
untersuchte Alfons Müllner bei Ljubljana in Slowenien das etwa 30 m lange Wrack eines
Plattbodenschiffs aus spätrepublikanischer Zeit.2

Um nicht mit forschungsgeschichtlichen Plaudereien zu langweilen, gleich einige Zahlen:
Wir kennen heute rund 30 sicher identifizierte Zeugnisse römischer Plattbodenschiffe von
mindestens 18 Fundplätzen zwischen Ostserbien und den Niederlanden. In den gallisch-ger-
manischen Provinzen datieren die ältesten Funde in mittel- bis spätaugusteische Zeit
(Avenches 3 und Lyon 1). Am Rhein gehört der früheste Nachweis in das Jahr 81 n. Chr.
(Mainz, Prahm 1), der späteste ins ausgehende 3. Jh. (Xanten-Lüttingen).
Dieses Material liefert eine gute Basis, um diese Zeitzeugen provinzialer Binnenschiffahrt

aus verschiedenem Blickwinkel zu klassifizieren: Die Schiffswracks lassen sich dimensional,
metrologisch, typologisch, schiffbautechnisch und funktional vergleichen und charakterisie-
ren, schließlich auch kulturgeschichtlich beleuchten. Wenn wir allerdings unsere Betrachtung
allein auf solche Plattbodenschiffe fokusieren, wie sie uns als primäre archäologische Quelle
zur Verfügung stehen, gehen wir am gesetzten Ziel vorbei: Man wird dem Verständnis von der
Rolle des Prahms in der römischen Binnenschiffahrt nur dann gerecht, wenn man auch ganz
andere Denkmäler zur Kenntnis nimmt. Daher sei mit der Diskussion einiger antiker
Schiffsbilder begonnen. Hier zeigt sich nämlich, wie vielfältig wir uns antike Binnenfahrt vor-
stellen können; es zeigt sich aber auch, wie kompliziert die archäologische Überlieferung zu
sein scheint, setzt man primäre und sekundäre Quellen in Konkurrenz:

Ikonografischen Quellen
Häufig präsentierte Monumente sind der Mainzer Blussus-Grabstein aus der 1. H. vom 1. Jh.
und ein flavischer Reliefblock aus Köln.3 Das Blussus-Boot gleicht mit seinem exponierten
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Figuur 2.2. 
Blussus-Stele aus
Mainz (frühkaiserzeit-
licher Grabstein des
nauta Blussus).
Rückseite. – Relief
eines
Plattbodenfahrzeugs
mit schräg aufkimmen-
den Schiffsenden, geg-
liedert in proportiona-
le Strecken und Winkel
(nach Foto Landes-
museum Mainz).



Achterschiff einer viktorianischen Sitzbadewanne. Die Konturen der Steven und der Kielachse
verlaufen streng linear; sie sind gegeneinander markant abgesetzt. Ein Bootsbauer würde
spontan sagen: so sieht ein geometrisch geformter Scharpie mit Plattboden aus. Ein eleganter
gebautes Plankenfahrzeug als Spitzgatter (double sharp-ending) in solch eine Silhouette zu
bringen, setzt gewisse Dimensionen voraus; wie ich gleich ausführen werde, haben wir es hier
aber eher mit einem Kleinfahrzeug zu tun.
Das fragmenthafte Schiffsbild auf dem Kölner Reliefblock spricht für sich selbst. Der flach-

bordige Schiffskörper hat einen fast ebenen Boden. Das hoch aufsteigende Heck steht zum
Boden im Winkel. Ein harter Schatten am Übergang zwischen Bordwand und Heck signali-
siert Schärfe – das achtere Schiffsende hat man sich als Spiegel (transom) zu denken: Ein
Plattbodenfahrzeug mit stumpfem Heck, wenn man so will ein Scharpie; wenn das kein Prahm
war, dann aber doch ein schiffstypologischer Verwandter. Zu dessen Abmessungen lässt sich
mit dem Blick auf die dargestellte Rudermannschaft nur soviel sagen, dass der Rumpf in der
Mittelsektion vergleichsweise flach konstruiert war. Das ruft die bekannte Schiffsdarstellung
auf der Mainzer Blussus-Stele in Erinnerung.
Auch hier ist eine Crew zu erkennen, die der Bildhauer – kein großer Meister seines Faches

– in den Schiffsrumpf gepresst hat; die im Achterschiff angeordnete Besatzung setzt dort ein
stumpf geformtes Schiffsende voraus. An Steuerbordseite werden zwei Ruderer abgebildet.
Legt man hier Maßstäbe an, wie sie sich aus der literarischen Überlieferung und aus der
Vermessung antiker und mittelalterlicher Riemenfahrzeuge ergeben, dann betrug die Distanz
von Mann zu Mann um 0,9 bis gegen 1,2 m (heart-to-heart).4 Die Proportionen des
Schiffsreliefs deuten auf eine ungefähre Fahrzeuggröße von 8 m bis maximal 12 m hin.
Natürlich wissen wir nicht,
ob der Bildhauer die Realität
einigermaßen korrekt skiz-
ziert hat. Ich meine aber zwei
Behauptungen sind richtig: 

Das Blussus-Schiff war:
1. ein eher plump gestalteter
Rumpf;
2. war es ein plattbodige Kon-
struktion, die mit Prahmen
von der Art Zwammerdam
technisch und morphologisch
verwandt gewesen sein wird;
3. dennoch ist das Blussus-
Schiff mit dem Prahm weder
dimensional noch formal zu
vergleichen. Die hier gezeigte
Modellreplik mag eine Idee vermitteln, wie man sich solche kleineren, offenen Fahrzeuge vor-
stellen kann.

Ein anderes Ambiente gallorömischer Plattbodenfahrzeuge repräsentiert die Bronzeminiatur
aus Poncey, dép. Côte-d’Or, gefunden in einem Heiligtum der Flussgöttin Sequana bei den
Seine-Quellen.5 Hierbei handelt es sich um eine Votiv-Bronze, eine Weihung im Tempel der
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Figuur 2.3. 
Modell des Blussus-Fahrzeugs im Maßstab 1:10, ausgeführt nach
den technischen Prinzipien gallorömischen Schiffbaus im Museum
für Antike Schiffahrt, Mainz. Rekonstruktionsentwurf des Verf. auf
der Basis schiffsikonographisch-archäologischer Interpretation.
Foto V. Iserhardt, RGZM Mainz.



Sequana. Die als Statuette auf das Oberdeck gestellte
Flussgöttin können wir ignorieren; dasselbe gilt wohl für den
Entenkopf am Bug, ein stilistisches Attribut, dass dem
Betrachter mitteilt: Sequana und Boot gehören ins
Binnenmilieu. Wie die Zeichnung vom Schiffskörper erken-
nen lässt, war dessen Boden ganz flach und schmal; die
Bordwände setzen im Winkel an. Der Rumpf wird zwar zum
Bug hin schmäler, endet dort aber keineswegs mit einem
scharfen Steven, sondern mit einer stumpfen Fläche (platt-
gat). Das aus dem Schiffsboden im Radius emporgeführte
Heck ist nichts anderes als ein Spiegel (transom), der sogar
über die Scherlinie hinausragt; die Heckplatte endet oben mit
einem merkwürdigen Gebilde; es gleicht einem Kamm oder
einer stilisierten Blüte.
Was in der lateralen Ansicht wie ein elegantes Schiff mit

runden Konturen aussieht, erweist sich im Dreidimensionalen
als Scharpie, als Konstruktion ohne Kiel und mit winklig
abgesetzten Übergängen. Wir haben nicht die Zeit für tiefer
gehende Argumentation. Ich behaupte kühn, dass sich das spezifische Design dieses
Schiffskörpers vortrefflich eignen würde, um den Rumpf kompositär aus Planken und aus
monoxylen Elementen zu formen; etwa das schmale Unterwasserschiff und die Bugsektion
aus gehöhlten Eichen, die Spiegelplatte aus schweren Bohlen und Eisenbändern; letzteres ist
eine technische Lösung, wie wir sie von Prahmen aus Woerden kennen. Römische Wracks aus
Woerden und De Meern tragen vielleicht auch zum Verständnis bei, was es mit dem enigma-
tischen Objekt am oberen Spiegelende auf sich hatte. Hier dürfte ein Steuerriemen (steering
oar) aufgelegen haben.6

Die zuvor berührten ikonographischen Beispiele lehren uns, dass sich gallorömische
Binnenschiffahrt keineswegs nur solcher Typen von Wasserfahrzeugen bediente, wie sie uns
als Originale, gefunden in Flüssen und Seen, als Quellen geläufig sind. Dennoch sprechen die
Bilddenkmäler für technologische und morphologische Verwandtschaft mit den Platt-
bodenschiffen, auf die später näher eingegangen werden soll.
Wie die Betrachtung weiterer Darstellungen nahelegt, haben wir mit einem vielgestaltigen

Repertoire antiker Binnenfahrzeuge zu rechnen, vielgestaltig in formaler wie auch in dimen-
sionaler Hinsicht. Eine mittelkaiserzeitliche Tonlampe in Bootsgestalt, gefunden in
Süddeutschland, vermittelt interessante bautechnische Details.7 Der im Querschnitt facetten-
artig gegliederte Rumpf endet vorne und achtern eher stumpf; er scheint wie aus wenigen, aber
relativ breiten Planken geformt. Der Schiffsboden ist transversal flach. Aus bootsbaulicher
Sicht haben wir es hier mit einer Multiknickspant-Konstruktion zu tun (skipjack-type). Welche
Relevanz solch eine Kleinplastik für die Interpretation von Traditionen im Schiffbau haben
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Figuur 2.4. 
Modell des Fahrzeugs der „Sequana“-Bronze aus Poncey im
Maßstab 1:10, ausgeführt nach den technischen Prinzipien gallo-
römischen Schiffbaus im Museum für Antike Schiffahrt, Mainz. –
Rekonstruktionsentwurf des Verf. auf der Basis schiffsikonograp-
hisch-archäologischer Interpretation. 
Foto V. Iserhardt, RGZM Mainz



kann, versteht sich gerade beim Blick auf historischen Schiffbau in den Niederlanden ganz
von selbst.
Andere ikonographische Quellen führen uns in den Bereich des Arbeitsbootes (working

boat). Etwa der Grabstein eines gallorömischen Fischers aus Metz8 oder die Miniatur eines
römischen Einbaumes vom Chiemsee in Bayern9 – beiläufig erwähnt: Die Silhouette dieses
Stammbootes gleicht mit der schräg ansteigenden Bug- und Hecksektion dem Prahm, den wir
uns fünf- bis zehnmal länger vorstellen dürfen als das reale Vorbild dieses Kinderspielzeuges.
Gallorömische Binnenschiffahrt hatte noch ein anderes outfit, das nun allerdings im kon-

struktiven Sinne in eine ganz andere Richtung weist: Ich zitiere hier römische Reliefs auf
einem Nehalennia-Altar aus der Osterschelde sowie auf einem monumentalen Pfeilergrabmal
an der Mosel nahe Trier.10 Die Bilder erzählen von Frachtschiffahrt mit kleinen kanuartigen
Fahrzeugen, beladen mit Fässern oder Tuchballen. Kleine Bootsbesatzungen treideln oder sta-
ken ihre Boote (towing; punting). Ich meine, wir können dort einen gallorömischen Bootstyp
identifizieren, der nicht nur in Nordgallien vetreten war. Dazu gehört nämlich auch das Relief
von Cabrières d’Aigues im Museum Avignon.
Dieser einheitlich wirkende Typ eines kanuartig geformten Kleinfahrzeuges hat offensicht-

lich gar nichts mit Plattbodenschiffen zu tun. Nach den Linien von Planken und Steven zu
urteilen, waren solche Frachtboote spitzgatt gebaut, also an Bug und Heck scharf geformt; der
Schiffskörper erscheint rundspantig (round framed). Vor dem 1. Weltkrieg bei Wantzenau im
Elsass aus dem Kies gebaggerte Objekte könnten mit der Havarie eines dieser gallorömischen
Boote zusammenhängen. Über eine Ladung von Mühlsteinen hinaus fand man damals auch
spätrömische Münzen, Bronzegefäße und Schiffsequipment, schließlich auch das Fragment
eines Bootsspants.11

Wie diese kurze Einführung gezeigt hat, erschließen die ikonographischen Quellen einen
Bereich gallorömischer Binnenschiffahrt, der sich uns in Gestalt originaler Schiffsfunde so gut
wie ganz entzieht. Ohne diese Schiffsbilder wüssten wir nichts über Arbeitsboote und
Kleinfrachter, nichts über deren formaltypologische Vielfalt. In einer Hinsicht versagt aber das
Bildmaterial fast ganz: Schlussfolgerungen über technische Details, über Konstruktions-
prinzipien, nicht zuletzt über Dimensionen oder gar Kapazität von Fahrzeugen bleiben eher
vage; nähere Auskünfte könnten da eben allein original erhaltene Schiffsreste bieten.

10 Ronald Bockius

Figuur 2.5. 
Linienplan eines Multiknick-
spant-Bootes vom Typus
Weißenburg. – Proportions-
gerechter Rekonstruktions-
entwurf des Verf. auf der Basis
schiffsikonographisch-archäo-
logischer Interpretation bei
geschätzter Länge.



Schiffarchäologische Aspecte der Forschung Römerzeitlichen Prahme
Die Untersuchung der großen Plattbodenschiffe öffnet da natürlich ganz andere
Möglichkeiten. In De Meern wird gerade ein Vertreter jenes Genres ausgegraben; dessen
Erhaltungszustand und –umfang weckt hohe Erwartungen, mehr über die Bedeutung des
Prahms als Transportmittel der provinzialen Binnenschiffahrt zu erfahren. Es mag von Nutzen
sein, einmal einige wichtig erscheinende Aspekte bei der Erforschung solcher
Wasserfahrzeuge zu fokusieren:

1. Da ist zunächst ein spezifisches Problem: Den eingangs gezeigten Schiffsbildern lassen sich
kaum originale Schiffsreste gegenüberstellen. Für einzelne als Typus identifizierte Fahrzeuge
ist die formale Verwandtschaft mit dem Plattbodenschiff absehbar; andere gehen offenkundig
auf rundgebaute Boote oder Schiffe zurück. Und alles spricht hier für relativ kleine Einheiten.
Dazu stehen die als Wracks überlieferten Plattbodenschiffe in diametralem Gegensatz. Das
einzige zeitgenössische Schiffsbild, das als Darstellung eines Prahmes ernsthaft in betracht
kommt, ist das sog. Okeanos-Mosaik in der römischen Pallast-Villa von Bad Kreuznach
unweit vom Mittelrhein.12
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Figuur 2.6. 
Verbreitung gallorömi-
scher Kleinfrachter
vom Kanu-Typus nach
Bilddenkmälern � und
einem mutmaßlichen
Originalfund ��.
Offene Symbole: 
schiffstypologische
Identifizierung ungewiss
(nach Bockius 2004).



Es ist doch zu fragen, ob dieser Typ des gallorömischen Binnenschiffs nicht abgebildet wor-
den ist, oder ob wir es blos im ikonographischen Material nicht wiederentdecken können. Ich
glaube, dass beides gewissermaßen zutrifft: So fehlt es durchaus nicht an Wracks, die als
Reste vergleichsweise kleiner Plattbodenfahrzeuge gedacht werden könnten. Die Relikte von
Lyon sind so ein Fall, vielleicht auch Druten, das nicht recht in das gewohnte Schema der am
Rhein bekannten Prahme passt. Mit anderen Worten gesagt: Hinter solchen Funden könnte
sich das Blussus-Schiff aus Mainz verbergen. Die Idee erscheint freilich nicht sehr plausibel,
wirft man hier doch eine Darstellung vom Rhein in denselben Topf wie ein Wrack von der
Rhône. Wie ich später ausführen werde, sind die konstruktiven Unterschiede zwischen
Prahmen vom Rhein und solchen aus Innergallien beträchtlich.
Allerdings sollten wir die Urheberschaft, die Eigentumsverhältnisse von Bildern und realen

Schiffen nicht vergessen: Was ich Ihnen zuvor an Schiffsdarstellungen gezeigt habe, sind
Privatdenkmäler: Bilder kleiner Schiffe von kleinen Leuten. Doch was ist mit den am Rhein
gefundenen Prahmen von teilweise weit über 30 m Länge? Sind das dieselben Kleinreeder,
private Schiffseigner und Transportunternehmer? Wohl kaum: Es genügt schon fast, die
Namen der Fundorte zu lesen, um große Plattbodenschiffe mit römischem Militär oder öffent-
licher Verwaltung in Verbindung zu bringen. Auf die Bedeutung von Plätzen in den
Niederlanden, wie de Meern, Woerden und Zwammerdam, brauche ich nicht näher einzuge-
hen. Aber sollte es ein Zufall sein, dass man solche Fahrzeuge an unserem Rheinabschnitt
gerade an Truppenstandorten und Verwaltungszentren wie Mainz, Köln, Xanten und vielleicht
in Rindern gefunden hat, wohlgemerkt, nur dort?

Vielleicht wird sich das Problem durch die Kenntnisnahme der transportierten
Schiffsfrachten klären. Wrack 1 von Woerden enthielt die Reste von Getreide, womöglich für
die Truppenversorgung. Andere Wracks aus Druten, Kapel-Avezaath und Zwammerdam
haben Hinweise auf die Verschiffung von Baustoffen, Steinmaterial, Ziegel und Dachschiefer,
geliefert. So besteht der Verdacht, dass gerade der rheinische Prahm teilweise gar nicht auf die
Initiative privater Unternehmer zurückgeht, sondern das Produkt öffentlicher Aufträge dar-
stellt, sei es des Militärs, römischer Provinzverwaltung oder kommunaler Gremien.

2. Das bringt uns zum nächsten Aspekt: Was wissen wir über die Dimensionen solcher
Plattbodenschiffe? Anders gefragt – lässt sich die an vorzüglich erhaltenen Rümpfen meßba-
re Größe verallgemeinern oder nicht? Und wenn nicht, welche Unterschiede und Kategorien
zeichnen sich ab?
Reden wir zuerst über offensichtliche Unterschiede und deren Relevanz: Die am Rhein auf-

gedeckten Prahme haben eine signifikante Gemeinsamkeit. Dort, wo die entsprechenden
Partien erhalten und dokumentiert worden sind, verfügen die rheinischen Schiffsfunde über
klinkerartig beplankte Seiten (lap-strake). Woerden 1 verfügt sogar über zwei überlappend
beplankte Seitenborde. Ganz anders in Belgien, Frankreich und der Schweiz, wo sämtliche
näher bekannte Wracks kraweele Bauweise bezeugen. Hier stehen sich also wesensfremde
konstruktive Traditionen gegenüber. Das zu interpretieren fällt nicht leicht; vielleicht liegt die
Erklärung fernab in der Vergangenheit, die Ursachen im Mittelmeerraum. Die Entwicklung
mediterranen Schiffbaus lässt sich seit dem 7./6. Jh. v. Chr. kontinuierlich und gut verfolgen.
Kraweele Beplankungstechnik war dort immer state of the art. Das älteste unweit vom Caput
Adriae gefundene Plattbodenschiff von Ljubljana aus der Zeit um 100 v. Chr. macht da keine
Ausnahme. Im formalen und auch im dimensionalen Sinne ein Prahm, unterscheidet sich
Ljubljana von mitteleuropäischen Wracks überdies durch seine mediterrane Bautechnik. Die
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Beplankung war mit Schnüren vernäht (sewn), eine besonders von griechisch-phönizischen,
etruskischen Wracks bekannte Technik, ein Verfahren, auf dass man auch in einzelnen römi-
schen Seefrachtern vor der südfranzösischen Küste trifft. Es gibt mehr als ein Indiz für schif-
fbauliche Technologietransfers vom Mittelmeerraum nach Gallien, ja selbst an den Rhein.
Aber wieder zurück zu den Unterschieden zwischen römischen Plattbodenschiffen am Rhein

und den Funden im Hinterland. Gut erhaltene Wracks, wie Xanten-Lüttingen und
Zwammerdam 4, wurden mit mindestens 30 bzw. 34 m Länge vermessen, Zwammerdam 2
und 6 mit etwas mehr als 20 m bzw. 22,7 m. Von den kraweel gebauten Rümpfen abseits vom
Rhein ist nur Bevaix in kompletter Länge erhalten; das Schiff war 19,3 m lang. Andere Wracks
sind lediglich in Breite und Höhe vollständig; mehr als einmal handelt es sich um annähernd
komplette Vorschiffssektionen (Woerden 1; Xanten-Wardt).
Das sind nicht die besten Voraussetzungen für Statistik. Es stehen aber Mittel und Wege zur

Verfügung, auch schlechter erhaltene Schiffsfunde dimensional zu klassifizieren. Ich nehme
zunächst das Ergebnis vorweg und verweise auf zwei Diagramme. Dort sind die longitudina-
len Abmessungen von Plattbodenschiffen nach zwei Gruppen erfasst: Prahme von weniger als
20 m Länge einerseits; andererseits große Fahrzeuge von über 20 bis um 40 m Länge. Das
Ergebnis ist sehr klar: Am Rhein gehört lediglich Xanten-Wardt zur Gruppe mit unter 20 m
Länge; de Meern und Woerden 2 sind grenzwertig. Beide sind noch nicht publiziert; womög-
lich ergeben weitere Daten Genaueres. Das Gros der rheinischen Prahme zählt zur Gruppe
großer, teilweise geradezu monumentaler Schiffe.
Ein ganz anderes Bild ergibt sich für die Funde abseits vom Rhein. Der rund 30 m lange

Rumpf von Ljubljana stellt hier buchstäblich die große Ausnahme dar; Pommeroeul 1 könnte
etwas kürzer oder länger als 20 m gewesen sein. Die übrigen Wracks gehen jedoch auf klei-
nere Fahrzeuge zurück. Wie kommen die in den Diagrammen verwerteten Maße zustande?
Die Frage fällt unter den 3. Aspekt: Die Rekonstruktion antiker Plattbodenschiffe.

3. Aufgabe der Archäologie
ist es doch, Vergangenheit
wieder sichtbar, wieder beg-
reifbar zu machen; also, von
einem Artefakt ein zwei-,
besser noch ein dreidimen-
sionales Bild zu erzeugen.
Ich hatte Ihnen zuvor wieder-
holt Fotoaufnahmen von
Schiffsmodellen präsentiert,
ohne diese näher kommentie-
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Figuur 2.7. 
Diagramme zur dimensionalen
Verteilung antiker Prahme auf
die Rheinzone (oben) und das
übrige Verbreitungsgebiet (unten).
a Schiffslänge mehr als 20 m; 
b Schiffslänge bis 20 m; 
c Schiffslänge unbestimmt. vgl.
dazu Tabel 2.1.



ren zu können. Bevor man überhaupt erst an das Zeichnen von Linienplänen denken kann,
müssen natürlich die Hauptabmessungen, Länge, Breite, Höhe klar sein. Wenn ich an dieser
Stelle von Rekonstruktion spreche, geht es zunächst allein um diese simplen Parameter.
Bei der Betrachtung von Schiffsplänen der großen Plattbodenschiffe stößt man auf gewisse

Normen (characteristics; standards). Wie bereits Maarten De Weerd gesehen hat, liefert die
Position von Mastspuren (mast steps) in Spanten oder Kielschweinen wichtige Anhaltspunkte
für Proportionen und Abmessungen fragmenthafter Fahrzeuge. Nimmt man in der Länge kom-
plette Prahme als Maßstab, dann war die Position von Masten oder Treidelpfählen (towing
poles) offenbar definiert: Das Rigg stand an einem Punkt im Schiff, der entweder rund 24%
der Länge über alles (LOA) oder knapp 30% der Gesamtlänge vom Bug entfernt war.13 Die
Zahlen bilden hier zwei Gruppen mit je zwei fast identischen Werten. Diese Einsicht lässt sich
nutzen, um namentlich in der Vordersektion erhaltene Wracks der Länge nach zu ergänzen
(Xanten-Wardt; Woerden 1). Allerdings, die Methode ist nur dann mit gutem Gewissen anzu-
wenden, wenn sie mit einer anderen Methode korrespondiert:
An denselben umfangsweise annähernd komplett erhaltenen Fahrzeugen zeichnet sich noch

eine weitere Charakteristik durch Zahlen ab. Das Verhältnis von Länge und Breite (length-
beam-ratio) läuft in drei von vier Fällen auf 1:7 hinaus. Zwammerdam 6 stellt hier mit dem
Index 1:5,7 eine Ausnahme dar. Das hat wohl seine Gründe, die ich hier nicht vertiefen kann.
Wir treffen an einem karolingischen Prahm aus Krefeld auf eine ähnlich kleine Verhältniszahl.
Es besteht der Verdacht das man es in beiden Fällen mit einer besonderen Kategorie des
Plattbodenschiffs zu tun hat.
Um wieder auf die markanten Größenunterschiede in zuvor gezeigten Diagrammen zurück

zu kommen: Das mehr oder weniger normierte Längen-Breiten-Verhältnis der großen
Plankenschiffe aus Zwammerdam und des kleineren von Bevaix lassen sich auf einige weite-
re Wracks anwenden, die teilweise nicht einmal als Planzeichnung vorliegen. Mitunter wer-
den in den Publikationen aber Schiffsbreiten erwähnt, die in Tabel 2.2. mit den Faktoren 5,7
und 7,1 multipliziert werden. Die daraus resultierenden Minima/Maxima wurden im Sinne
von über oder unter 20 m Gesamtlänge einschließlich grenzwertiger Vertreter in den
Diagrammen erfasst. Sie werden in der Tabelle den zerstörten Fund von Abbeville aus dem
Jahre 1809 vermissen. Dessen ursprüngliche Länge wurde von den Findern auf rund 12 m
geschätzt; Angaben zur Breite deuten freilich auf etwas mehr als 20 m Länge hin.

4. Wenn wir über Dimensionen antiker Plattbodenschiffe reden, kommen wir an Schiffsvolumen
und Schiffsgewicht nicht vorbei. Mathematisch-physikalische Methoden zur Beurteilung von
Kapazität, Stabilität, Leitungscharakteristik und anderer Eigenschaften von Schwimmkörpern
(floating objects) sind ein weites Feld. Zahlen können ein völlig schiefes Bild erzeugen, wenn
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Tabel 2.1. Längen-Breiten-Verhältnisse antiker Prahme nach gut erhaltenen Funden.
——————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––—

Lmax (m) Brmax (m) Länge/Breite Kommentar
Bevaix 19,4 2,8 6,9 –
Laibach > 30 ≤ 5,0 > 6 Länge unvollständig
Zwammerdam 6 20,3-20,4 3,55 5,7 –
Zwammerdam 2 22,75 3,2 7,1 –
Zwammerdam 4 > 34 4,9 > 6,9 Länge unvollständig
Xanten-Lüttingen > 30 4,9 > 6,1 Länge unvollständig

———————————————————————————————–––––––––––––––––––––––———————––—



sie falsch sind; mitunter geht es gar nicht um richtiges Rechnen, sondern um das korrekte
Verständnis simpler nautischer Grundlagen. In der Fachliteratur wurde gelegentlich
Maximalverdrängung (max. displacement) mit Ladekapazität (freight capacity) verwechselt.
Solchen Fragen nachzugehen, fällt nicht leicht. Mitunter genügen selbst umfangreich

bewahrte Schiffsfunde, wie etwa Zwammerdam 4 und 6 oder Xanten-Lüttingen, nicht den
Anforderungen; Volumen und Schiffsgewicht lassen sich dort nur sehr vage gewinnen; teil-
weise fehlt es sogar an Plänen und Zeichnungen. Dennoch, für einige Prahme können wir
Aussagen treffen: Das Säulendiagramm berücksichtigt fünf Plattbodenschiffe aus verschiede-
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Tabel 2.2.
Prahme bekannter maximaler Breite und ihre mutmaßliche ursprüngliche
Schiffslänge gemäß Längen-Breiten-Indizes von 5,7 bis 7,1 (zweite
Kommastelle gerundet). Werte in ( ) unterschreiten die erhaltene Länge.
——————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————

Brmax (m) A Breite x 5,7 B Breite x 7,1 Kommentar
Xanten-Wardt ≥ 2,6 ≥ 14,8 m ≥ 18,5 m –
Yverdon 1 2,6 14,8 m 18,5 m Länge B ≈ geometr. Ergänzung*

Chalon-sur-Saône ~ 2,5 ~ 14,3 m ~ 17,8 m –
Pommerœul 1 ≤ 3,0 ≤ 17,1 m ≤ 21,3 m –
Vleuten-De Meern 3,3 18,8 m 23,4 m –
Woerden 2 3,3 18,8 m 23,4 m –
Woerden 1 3,6 20,5 m 25,5 m Länge B gestützt**

Xanten-Lüttingen 4,9 (27,9 m) 34,8 m Länge B realistisch
Zwammerdam 4 4,9 (27,9 m) 34,8 m Länge B realistisch
Laibach ≤ 5,0 (≤ 28,5 m) ≤ 35,5 m Länge B widerspricht Befund

——————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————————

Figuur 2.8. Diagramm. Verdrängung �� ausgewählter Prahme, ermittelt auf der Grundlage plange-
rechter Volumen- und Gewichtsberechnungen bei hypothetischen Tiefgangskonstanten (nach Bockius
2003b; Werte für Bevaix nach B. Arnold).

* Arnold 1992, 16-18 mit Abb.
** durch Mastposition (Bockius
1996, 514-516 Tab. 1).



nen Regionen und mit unterschiedlichen konstruktiven Charakteristiken. Darunter befinden
sich in Länge und Breite annähernd komplette Fahrzeuge, wie Bevaix, Zwammerdam 2 und
Ljubljana; sodann zwei Prahmfragmente, Mainz 6 und Woerden 1, zwei Wracks, die durch
ihre entweder außergewöhnlich große Breite oder durch extreme Bauhöhe aus dem Rahmen
fallen. In beiden Fällen wurde die Länge in der Weise ergänzt, wie ich das zuvor erläutert
habe. Die hier berechneten Volumina und Gewichte werden also eine gewisse Toleranz (error)
haben. Wie auch immer, sie berücksichtigen das jeweilige Eigengewicht und die vom
Schiffskörpervolumen bei Eintauchen bis zur geringsten Bauhöhe definierbare theoretische
Maximalverdrängung sowie die approximative Ladekapazität bei Kalkulation eines vorgesch-
lagenen Tiefgangswertes14.

Die ermittelten Verdrängungswerte drücken einen weiteren Unterschied zwischen rheini-
schen Prahmen und Vertretern aus dem Mittelmeerraum bzw. dessen Peripherie aus, der frei-
lich zu erwarten war: Unter den rheinischen Plattbodenschiffen befinden sich ausgesprochene
Schwerlastfahrzeuge, Prahme für hohe Tonnagen. Ohne rechnen zu müssen, behaupte ich: Das
Deplacement der über 30 m langen Prahme Zwammerdam 4 und Xanten-Lüttingen lag zwi-
schen den Werten von Mainz und Woerden, das Schiff von de Meern nahe bei Zwammerdam 2.

5. Ein weiterer Gesichtspunkt beansprucht im Kontext römerzeitlicher Prahmfunde besonde-
res Interesse. Wir berühren hier das Phänomen der Technologietransfers aus der mediterranen
Welt . Dabei spielt auch die Problematik römischer Metrologie eine gewisse Rolle. Maarten
De Weerd hat diesem Thema ein ganzes Buch sowie etliche Aufsätze und Vorträge gewidmet.
Seine Arbeiten haben mitunter heftige Kritik und Widerspruch ausgelöst.15 Von seinen größ-
ten Kritikern weiß ich aber, dass sie heute andere Standpunkte vertreten, dass sie De Weerds
Beobachtungen zumindest im Kern für richtig halten.
Lassen Sie mich die Frage nach den Spuren römischer Metrologie im provinzialen

Plattbodenschiff auf das Grundsätzliche beschränken. Wer in den Plattbodenschiffen die
Distanzen zwischen den Spanten misst, wird immer wieder auf zwei Maße treffen: entweder
um 60 cm Abstand oder ca. 67 cm. Die Strecke von 60 cm lässt sich als Äquivalent von 2
kapitolinische Fuß (2 pedes monetales) interpretieren. Im Nordwesten des Römerreiches
wurde über den pes monetalis hinaus aber noch ein anderes System verwendet – der pes
Drusianus; er entsprach 1.125 pedes monetales (Hygin, De conditione agrorum 10). Der
kapitolinische Fuß wird mit 29,6 cm rekonstruiert16, daraus ergeben sich für den Drusianus
33,3 cm.
Die in den Prahmen enthaltenen Spantabstände von rund 60 oder um 67 cm kommen dem

Dupondius überaus nahe: 2 pedes monetales von metrisch 59,2 cm der kürzeren Strecke; 2
pedes Drusianus von metrisch 66,6 cm dem längeren Abstand.
Ein, wie mir scheint, sicheres Beispiel für die antike Schiffsvermessung im System moneta-

lis ist Woerden, Wrack 1. Wir werden hier mit einer standardisierten Verteilung der Spanten
konfrontiert. Aus Plänen im Maßstab 1:20 habe ich fast ausschließlich Strecken von 59 und
60 cm gemessen; der Mittelwert liegt mit 59,5 cm etwas höher als die Kalibrierung von 59,2
cm. Eine von J.K. Haalebos mitgeteilte Strecke, gemessen von der Mitte des Mastspants bis
zum äußersten Ende vom Bug, beträgt 740 cm. Darin geht der pes monetalis à 29,6 cm 25 mal
ohne jeden Rest auf. Maarten De Weerd hat zweifellos recht, wenn er darin einen Hinweis auf
die Verwendung vom römischen Fuß sah. Dennoch darf man in der millimetergenauen
metrisch-duodezimalen Übereinstimmung Zufall vermuten. Das mathematische Ergebnis
hängt hier nämlich von der Formstabilität des antiken Wracks ab. Dass dieses Schiff ohne jede
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Beeinträchtigung im Sediment gelegen hat, mag glauben wer will; nur könnte man sich in
Anbetracht einer 7,4 m langen Messstrecke selbst bei Abweichungen von einigen Zentimetern
nach oben oder unten immer noch zufrieden geben:
Es besteht überhaupt kein Anlass, die metrologische Interpretation zu bezweifeln. Antike

Metrologie und ihre Anwendung im Schiffbau hatte mit Praxis zu tun; für akademische
Theorie war dort kein Platz. Wenn Menschen etwas vermessen, machen sie Fehler; ein
Plankenschiff ist kein Objekt absoluter Präzision. Wer hier mit dem Millimeter rechnen will,
legt sich selbst Hindernisse in den Weg. Der römische Bootsbauer ebenso wie der moderne
Interpretator. Was ich hier behaupte, lässt sich auch archäologisch bestätigen:
Wir sollten nicht vergessen, dass auch in der antiken Messtechnik die Eichung (calibration)

ein Faktor darstellte. Der pes monetalis war zwischen Rom und London nicht grundsätzlich
29,6 cm lang, sondern gewöhnlich um Millimeter kürzer oder länger. Das ergibt sich durch die
Untersuchung antiker Messinstrumente, deren Skalen Strecken in Fuß und seinen
Unterteilungen, etwa unciae, definieren. Aus Tabel 2.3. gehen die Toleranzen (ranges) her-

vor; man braucht dort nicht von Fehlern ausgehen, sondern möchte eher von durch wieder-
holtes Kopieren entstandenen Abweichungen gegenüber einem in Rom verwahrten Fuß-
Standard ausgehen. Diese Strecke kennen wir nicht auf den Millimeter genau; das von der
Forschung verwertete Maß 29,6 cm orientiert sich an der Traianus-Säule in Rom, deren Höhe
von 100 Fuß literarisch bezeugt ist und noch heute nachgemessen werden kann. Absolute
Gewissheit, oder besser: absolute Genauigkeit kann aber auch da nicht vorausgesetzt werden.
Für unsere Verhältnisse genügt es betstätigt zu finden, dass antike Messinstrumente mit
Fußstrecken von etwas mehr als 29,2 und 30 cm kalibriert waren. Dass der antike Schiffbauer
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Figuur 2.9. 
Woerden, Wrack 1. Vorschiff eines Prahms mit homogener Spantverteilung auf der Grundlage des pes
monetalis (nach Bockius 1996).



solche Geräte oder danach geeichte Hilfsmittel nutzte, sich also nicht auf sein Auge allein ver-
lassen hat, das scheint angesichts der Standards in römischen Plattbodenschiffen mehr als nur
wahrscheinlich.
Um noch einmal auf die Inhalte der Tabelle einzugehen: hier wurden auf der rechten Seite

die Längenmaße einzelner Prahme eingetragen, deren Abmessungen fast auf den Zentimeter
genau bekannt sind; einschränkend sollte ich sagen – hier wurden Maßangaben verwendet,
wie sie von Ausgräbern mitgeteilt worden sind. So werden Sie in der Tabelle zwei verschie-
dene Längenangaben vom Prahm Zwammerdam 6 entdecken, 20,3 m und 20,4 m. Das ist
übrigens ein gutes Beispiel für die Schwierigkeit, sehr große Objekte zentimetergenau zu ver-
messen – in der Antike genauso wie heute.
Wie auch immer, wenn wir die Längenmaße der Prahme konkreten archäologisch bezeugten

Varianten vom römischen Fuß zuordnen, dann ergibt sich ein reizvolles Bild. Es fällt nämlich
gar nicht schwer eine Kalibrierung zu finden, die in den metrischen Schiffsstrecken als volles
Fußmaß aufgeht, und zwar teilweise auf den Zentimeter genau. Insofern spricht gar nichts
gegen De Weerds Meinung, dass gallorömische Binnenschiffe im Fußraster geplant und
gebaut worden sind. Es deutet sich hier aber andererseits auch an, dass von einer longitudina-
len Standardisierung nicht die Rede sein kann: 65, 66, 68, 69 oder 77 pedes LOA sind im
mathemetischen Sinne ja nicht dasselbe wie 60, 80 oder 120 Fuß.
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Tabel 2.3. 
Kalibration römischer Messeninstrumente (regulae) nach Originalfunden und metrische Gesamtlängen
antiker Prahme mit zugeordneten Äquivalenten im Duodezimalsystem. Deviation < 3 cm, (ergänst nach
Bockius 1996).



Nun, ich habe den Gesichtspunkt der antiken Schiffsvermessung berührt, weil er ja ein beson-
deres Licht auf die kulturgeschichtliche Stellung der Plattbodenschiffe wirft. Ob die Verwendung
vom römischen Fuß aber tatsächlich auf römische Einflüsse zurückgeht, bin ich gar nicht sicher.
Hier sollte man auch mit viel weiter in die Vergangenheit gerichteten Traditionen rechnen. Der
neuattische bzw. „Solonische“ Fuß scheint dem römischen pes entsprochen zu haben.17 Und
nimmt man die literarische Überlieferung ernst, dann war noch zur späteren Mittellatènezeit
im 2. Jh. v. Chr. griechischer Einfluss selbst im Nordwesten Galliens wirksam, man denke
etwa an das von Polybios und Strabon erwähnte Emporium Korbilon an der unteren Loire.18

Für uns erübrigt sich freilich jede Diskussion, weil der mitteleuropäische Prahm frühestens
mit der augusteischen Zeit erscheint. Dass das Plattbodenschiff als Typus und
Funktionseinheit an der Peripherie des Mittelmeeres entstanden sein könnte, ist freilich einer
Überlegung wert. Dort, am Caput Adriae haben wir ja mit dem Fund von Ljubljana ein um
rund 100 Jahre älteres Zeugnis seiner Art. Womöglich müssen wir aber in ganz anderen
Dimensionen denken; womöglich stellen wir die Frage nach dem Ursprung, nach den schiff
baulichen Wurzeln ganz falsch:
Die schiffstechnische Untersuchung einzelner Plattbodenschiffe aus der frühen und mittleren

Kaiserzeit hat gezeigt, dass Werften in unseren Provinzen mit mediterraner Technologie ver-
traut waren, die Verfahren indes extensiv oder in abgewandelter Weise praktiziert haben. Ein
gutes Beispiel dafür liefert Zwammerdam 6. Dort wurden an einzelnen Stellen gegen jede ein-
heimische Gewohnheit Nut-Feder-Verbindungen (mortise-and-tenon technique) genutzt, um
Bauelemente aneinander zu fixieren. Dieses Konstruktionsprinzip ist im mediterranen
Schiffsbau, der Konstruktion von Seeschiffen, allgegenwärtig. Neben Laschung und Nähen
der Planken (stitched construction) stellt die Nut-Feder-Technik seit dem Späthelladikum ein
verbreitetes Verfahren auf antiken Werften im Mittelmeerraum dar; die Grundlagen lassen sich
auch hier bis ins Alte Reich Ägyptens zurückverfolgen.19 Nordwärts der Alpen finden wir
diese Konstruktion in qualitativ hochwertiger Umsetzung an römischen Mannschaftsbooten,
geschwindigkeitsbasierten Ruderfahrzeugen vom Typ Vechten/Oberstimm; dort befinden wir
uns in einem militärisch strukturierten Ambiente.20

Wie insbesondere Neufunde von Plattbodenschiffen aus der Saône und der Rhône gezeigt
haben, steht das Beispiel Zwammerdam 6 nicht alleine. Die Wracks von Chalon und Lyon 1
weisen gleichermaßen Nut-Feder-Verbindungen auf. Dass hier im Südosten Galliens mediter-
rane Elemente stärker repräsentiert sind als am Rhein, das verwundert natürlich nicht. Zum
Problem der schiffbaulichen und typologischen Wurzeln trägt diese Einsicht aber kaum bei.

Möglicherweise gehört ein Traditionskern des provinzialrömischen Prahms in das prähistori-
sche NW-Europa. Wenn man nach den Ursprüngen solcher Binnenschiffe fragt, kommt man
an einer Fundgruppe aus Britannien nicht vorbei. Von dort kennen wir inzwischen einige
Wracks und kleinere Bootsrelikte von fünf Fundorten.21 Caldicot und Goldcliff in Wales;
Brigg, Dover und North Ferriby in England. Das hier aufgedeckte Material datiert in die Zeit
vom 14. Jh. bis ins 5./4. Jh. v. Chr. Die ältesten Wracks aus der mittleren Bronzezeit sind am
besten erhalten.22 Die Bautechnik der Fahrzeuge konzentriert sich auf Laschung (lashing), ein
Verfahren, das bereits im frühdynastischen Ägypten auftaucht. Hingegen teilen einzelne spät-
bronze- und ältereisenzeitliche Relikte aus Britannien ihre Beplankungstechnik mit dem viel
jüngeren Prahm von Ljubljana; ihre Schiffsplanken wurden miteinander vernäht. Dabei han-
delt es sich um das entwickeltere Verfahren, das wir im Mittelmeergebiet seit dem 7. Jh. v.
Chr. bis mindestens in die Spätantike antreffen. 
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Hier zeichnen sich offenbar technikge-
schichtliche Zusammenhänge in Alteuropa
ab, die sich allerdings aufgrund komplexer
Überlieferungsbedingungen noch nicht klar
ordnen lassen.

Wie auch immer, die formale Ähnlichkeit
zwischen bronzezeitlichen Plattboden-
fahrzeugen Britanniens und römischen
Prahmen vom Kontinent ist kaum zu leug-
nen. Für Beziehungen zwischen den Gruppen
diesseits und jenseits vom Kanal sprechen
selbst bauchliche Merkmale; so die
Verwendung gehöhlter Baumstämme als
Kompartimente der Plankenhaut.

Um in der Frage nach den Ursprüngen und
nach der kulturgeschichtlichen Stellung des
kaiserzeitlichen Prahms voranzukommen,
sollten wir in der Zukunft besonders auf tech-
nische Details achten. Vielversprechend ist
da besonders die Schiffsabdichtung (caul-
king; luting).23 Die mittelbronzezeitlichen
Boote von North Ferriby waren nach einem
spezifischen Verfahren abgedichtet. Eine
Schnur aus gedrehtem Moos sowie grobe
Stränge aus einer anderen Moosart wurden
während der Montage der Planken in die
Nähte gepresst. Eine binnenbords auf die
Plankennaht gelegte Leiste wurde in die
Laschverbindungen der Planken integriert;
die Leiste verhinderte das Hervorquellen
vom Dichtmaterial und erleichterte zugleich
das Verzurren (stitching) der Planken.

Dieselben Materialien und ein homologes Prinzip begegnet uns auch bei römischen
Plattbodenschiffen – gesichert an den Wracks vom Lac de Neuchâtel, womöglich auch in
Pommeroeul. Der Prahm von Bevaix eignet sich am besten, das zu dokumentieren:
Moosschnur und Moospackungen wurden von außen in die Plankennähte gehämmert; ansch-
ließend versiegelten Leisten aus Weidenholz (salix), mit Eisennägeln befestigt, die Fuge.

Solche technischen Details und die morphologische Verwandtschaft legen den Verdacht nahe,
dass der römische Prahm einerseits die prähistorische Tradition mittel- und nordwesteuropäi-
schen Schiffbaus wach hält; andererseits sind da aber auch in verschiedene zeitliche Ebenen
fallende Beziehungen zum Mittelmeerraum diskussionswürdig. Beides lässt sich noch nicht
zu einem geschlossenen gedanklichen Bild formen. Zukünftige Schiffsfunde würden uns
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Figuur 2.10. 
North Ferriby, Wrack 1. Plattbodenfahrzeug
gelaschter Bauart der mittleren Bronzezeit
(Teilansicht). Replikat mit nachgestellter
Grabungssituation im National Maritime
Museum Greenwich (nach Wright 1990).



zweifelsohne vorwärts bringen, besonders seit langem erwartete Wracks der Latènezeit vom
Kontinent. Dasselbe gilt für den frühmittelalterlichen Prahm, dessen römisches Erbe sich
schon in Umrissen widerspiegelt. Aber selbst bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Schiff der Hansezeit, der Kogge und ihren Vorläufern, wird das kaiserzeitliche
Plattbodenschiff im Auge zu behalten sein.
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Figuur 2.11. 
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zur Spätantike. Offene Symbole: Bautechnische oder funktionale Zuweisung ungewiss (ergänzt nach
Bockius 2002c).
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3 Een Romeinse aak bij Vleuten-De Meern
ANDRÉ F. L. VAN HOLK

Inleiding
Het is verheugend dat het na een lange winterslaap, weer is gelukt een Glavimans symposion
te organiseren. Ik memoreer dit omdat de opgraving van het Romeinse schip te De Meern een
goede aanleiding vormde het symposion nieuw leven in te blazen. Het congres is namelijk
gehouden tijdens de opgraving en als thema is dan ook gekozen voor ‘riviervaart’.
Onderhavige bijdrage gaat over het betreffende schip, dat de werknaam De Meern 1 (DMN 1)
heeft.
Behalve de aak zijn tijdens de verkenning in 1997 een boomstamkano en een fragment van

een ander schip gevonden, die hier verder buiten beschouwing blijven. Het jaar 2003 was een
vruchtbaar voor liefhebbers van Romeinse schepen. Het opgravingsteam had nog niet het
schip en zijn hielen gelicht, of twee andere vondsten werden gedaan. Op slechts 200 m afstand
van De Meern 1 kwam, eveneens in de fossiele bedding van de Heldammer stroom, een schip
uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Kort daarop dook bij opgravingen in de stadskern van
Woerden ook een vaartuig van Romeinse makelij op.
De uitwerking van DMN 1 is nog in volle gang; dat betekent dat deze tekst een voorlopig

karakter heeft en de neerslag is van de huidige stand van zaken en inzichten met betrekking
tot het onderzoek van het schip.

Ontdekking, organisatie, aanleiding en aanloop
Het schip is ontdekt dankzij de grote oplettendheid, aan de dag gelegd door H. Joosten van de
Historische Vereniging Vleuten-de Meern-Haarzuilens. Terwijl hij onderweg was in de trein,
ving hij toevallig van een medepassagier op, dat er palen te voorschijn waren gekomen tijdens
werkzaamheden in het kader van de aanleg van deelplan Veldhuizen, onderdeel van de Vinex-
locatie Leidsche Rijn. Onmiddellijke inspectie ter plaatse leerde dat de palen onderdeel vorm-
den van de - lang gezochte - Romeinse weg. Op de dag dat de weg werd ontdekt, kwam bij
toeval ook het Romeinse schip te voorschijn. In een afwateringsputje kwam namelijk nog-
maals hout aan het licht, in dit geval bleek daar echter een heel schip aan vast te zitten!
Het Nederlands Instituut voor Scheeps en onderwaterArcheologie (NISA) heeft na de mel-

ding meteen een verkennend onderzoek uitgevoerd in 1997 en vastgesteld dat het om een
schip uit de Romeinse tijd ging, dat naar het zich liet aanzien compleet in de bodem lag.
Zoals uit bovenstaande blijkt was de vondst van het Romeinse schip onvoorzien. Dit had
geweldige consequenties voor het verdere verloop van de gebeurtenissen. De gemeente
Vleuten-de Meern had haar taak in de archeologische monumenten cyclus genomen en uitge-
breid vooronderzoek laten verrichten in het plangebied Leidsche Rijn. De vondst van het schip
kwam op een moment dat de opgraving onmogelijk nog ten laste van de planexploitatie kon
komen. De gemeente heeft toen een beroep gedaan op een speciaal voor deze noodgevallen
gereserveerd potje van het ministerie van OCW.
Bij ontstentenis van bedrijven die gespecialiseerd zijn in opgravingen van scheepswrakken
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en toen bovendien uit de financiële planning bleek, dat de bijdrage van het Ministerie ontoe-
reikend was voor uitvoering door een marktpartij, heeft de Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderzoek(ROB)/NISA op deze gronden besloten tot uitvoering van de opgraving met
maximale inzet uit eigen gelederen.
Aanleiding tot de opgraving vormde het feit dat het onmogelijk bleek het schip ter plaatse in

stabiele toestand te behouden. Als gevolg van ingrepen in de bodem stroomde namelijk zuur-
stofrijk grondwater naar het schip, dat op den duur tot aantasting van het schip zou leiden.
Verder was uit het verkennend onderzoek in 1997 al gebleken dat het ging om een uitzonder-
lijk goed bewaard schip, waarbij de kans op de aanwezigheid van een omvangrijke en goed
geconserveerde scheepsinventaris groot was. Dat zou de eerste vondst zijn van een schip uit
de Romeinse tijd met een uitgebreide collectie artefacten aan boord. Aan de hoge verwach-
tingen werd voldaan: naast een ruim assortiment aan gebruiksvoorwerpen, kwamen zelfs een
compleet ingerichte roef en kombuis te voorschijn. Zelfs bij 2000 jaar jongere schepen uit de
IJsselmeerpolders, is dat niet altijd het geval.
Behalve de bedreiging van de vindplaats betrof het dus ook een schip van zodanig grote

archeologische betekenis, dat de informatie van de vindplaats zondermeer behouden diende te
blijven. Na twee jaar maandelijks vergaderen, om de opgraving tot in ieder detail voor te berei-
den, was het dan eindelijk zover. De boot bij Vleuten zou worden opgegraven; op 12 maart
2003 ging de eerste schop de grond in. We dachten de klus te kunnen klaren in drie maanden.
Dat is aardig gelukt: op 19 juni van datzelfde jaar werd het schip in een kooi uit de put gehesen.
Voorafgaand aan de opgraving was de site al diverse malen bezocht. Vlak na de ontdekking

is een eerste inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Dat bleef beperkt tot het vrijleggen
van het achterschip. Daardoor waren de exacte lengte en ligging van het schip niet bekend. In
tweede instantie is een aanvullend booronderzoek uitgevoerd om deze gegevens aan te vullen.
Daarnaast is voor de aanvang van de opgraving een losse plank geborgen, waarvan het ver-
moeden bestond dat die geraakt zou kunnen worden door de damwand. De opgraving is uit-
gevoerd binnen een damwandkuip om de toestroom van grondwater tegen te gaan. Om in de
opgravingsput droge voeten te houden was het noodzakelijk bronbemaling toe te passen.
Na het grootste grondverzet, is de opgravingsput overkapt met een tent. Enerzijds om gedu-
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rende slechte weersomstandigheden door te kunnen werken en anderzijds om te voorkomen
dat bij stralend weer het tere scheepshout door de zon zou uitdrogen.
Het terrein was beveiligd met een hek en alarminstallatie om ongewenste bezoekers, ordinaire
dieven zowel als schatgravers, te weren. Het eerste weekend werkte de alarminstallatie nog
niet. Gevolg? Prompt is er ingebroken in de gereedschapswagen.

Ligging en context
De vindplaats ligt even ten
westen van de stad Utrecht,
op 1,3 km van de Meern. In de
huidige topografische situatie
ligt het schip in de Hel-
dammer stroomrug; een
dichtgeslibde zijtak van de
Oude Rijn. De Romeinen
hadden blijkbaar, om voorals-
nog onbekende redenen,
ervoor gekozen om de limes
aan te leggen langs een zijtak
van de Oude Rijn, in plaats
van de loop van de Oude Rijn
te volgen.
Het schip lag in een buiten-

bocht van de Heldammer
stroom, die in de tijd dat het schip daar rondvoer, waarschijnlijk 30 meter breed en twee meter
diep was. Uit het bodemkundig onderzoek kwam naar voren dat het schip met haar voor- en
achtersteven is vastgelopen op de oevers, waarbij de voorsteven stroomopwaarts was gericht.
Het is niet duidelijk of het schip daadwerkelijk op deze plek is vergaan. Het is goed voorstel-
baar dat het schip elders (het meest waarschijnlijk stroomopwaarts) is vergaan ‘in actie’ als
gevolg van een calamiteit en vervolgens op de oever is blijven hangen. Dit blijkt ook uit de
aanwezigheid van de inventaris. Mogelijk is er zelfs sprake van een dermate hevige natuur-
ramp, dat het schip meteen is afgedekt door sediment en daardoor aan het oog onttrokken. Het
is namelijk moeilijk voorstelbaar dat, indien het schip in het zicht heeft gelegen, er geen
pogingen zouden zijn ondernomen het schip dan wel de inventaris te redden in het goed toe-
gankelijke – want rustig en ondiep - water. Mogelijk dat de boomstamkano en scheepsresten
in de buurt van DMN 1 en het schip dat 200 meter stroomopwaarts ligt, ten gevolge van
dezelfde catastrofe daar terecht zijn gekomen.
De context waarin het schip is aangetroffen wordt gevormd door de limes, de Romeinse rijks-

grens in de periode dat de Romeinen het zuidelijke deel van het huidige Nederland bezet had-
den, ruwweg gedurende de eerste 400 jaar van onze jaartelling. De limes bestond uit drie ele-
menten: de rivier de Rijn, met daarlangs Castella (forten) en wachttorens (zoals hier te
Leidsche Rijn recentelijk te voorschijn gekomen) en de Romeinse weg. Kortom een uitge-
breide infrastructuur van verdedigingswerken. Maar de limes was niet alleen een verdedi-
gingslinie, het was tevens een verkeersader, die de verbinding vormde tussen Germania en het
eveneens door de Romeinen bezette Britannia. De aanleg van de limes moet een enorme logis-
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tieke operatie zijn geweest. Vooral ook omdat (een deel van) de bouwmaterialen voor de weg,
wachttorens en Castella uit Midden-Duitsland moesten worden aangevoerd. De aanleg en het
onderhoud van de limes waren organisatorisch van een ongekende intensiteit en complexiteit.
In de eerste 1000 jaar na het vertrek van de Romeinen is een operatie van een dergelijke
omvang niet meer vertoond.
De plaats waar het schip is aangetroffen ligt slechts op zes meter ten noorden van de limes-

weg.

Scheepsvorm – afmetingen en indeling
Het schip DMN 1 kan worden getypeerd als een aakvormig vaartuig. Het vlak is platboomd
en loopt aan beide uiteinden op in een heve. De heve in het achterschip loopt vrij steil omhoog;
die in het voorschip is veel geleidelijker. Dit heeft mogelijk te maken met het aanleggen langs
de rivier op plaatsen waar geen kade is: het voorschip kan gemakkelijk op de oever lopen.
De zijden maken een vrijwel rechte hoek met het vlak; in feite staat de onderste gang van de

zijden, die één geheel vormt met de buitenste vlakgang, iets naar binnen. We spreken in dit
geval van een harde, hoekige kim. De tweede gang van de zijde staat verticaal, evenals het op
sommige plaatsen nog aanwezige opboeisel.
Het vaartuig is dus simpel van vorm: een

lange en smalle, bijna vierkante bak. De
lengte bedraagt 24,6 m bij een breedte van
2,7 m en een holte van ongeveer 1 meter.
Het schip is ingedeeld, van voren naar ach-

teren, in een langgerekt open ruim (lengte:
17,3 m), dat loopt van de voorstevenplaat tot
de voorste wand van de woonruimte. Het
woonverblijf – het enige overkapte deel van
het schip – heeft een lengte van 4,1 m en is
verder onder te verdelen in een kombuis
(voorste compartiment; lengte 1,8 m) en een
roef (achterste compartiment; lengte 2,3 m).
Achter de roef bevindt zich een open achter-
schip. De woonruimte is van het overige deel
van het schip afgescheiden door twee wan-
den; tussen kombuis en roef staat eveneens
een scheidingswand. De wanden bestaan uit
staanders waartegen dunne overnaadse latjes
zijn gespijkerd. Opmerkelijk is dat de kom-
buis alleen toegankelijk was via het ruim; het
voorste schot van de kombuis bestaat uit twee
helften, die uitneembaar waren. De roef was
alleen toegankelijk via het achterschip. In de
achterste scheidingswand waren twee deur-
tjes aangebracht – geheel vergelijkbaar met
roefdeurtjes op 20e-eeuwse binnenvaartsche-
pen. De deuren konden worden afgesloten
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Figuur 3.3. 
Overzicht van het schip in situ, met indeling in
achterschip, roef, kombuis en ruim. 
Foto: J. Koch, Blaricum.



met een ijzeren staaf die door een oog in de roefdeur kon schuiven. Opmerkelijk is het ont-
breken van een verbinding tussen de roef en de kombuis. De functie voedselbereiding was
klaarblijkelijk fysiek gescheiden van het verblijf aan boord. De roef en het achterschip waren
dus niet toegankelijk vanuit het ruim en de kombuis. De fysieke scheiding zou kunnen duiden
op een sociale segregatie tussen opvarenden,
die zich bezighielden met de activiteiten inne-
men/lossen van lading en voedselbereiding
enerzijds en degene(n) die in de (luxe) roef
verbleven en verantwoordelijk waren voor de
besturing van het schip anderzijds. De inventa-
ris is grotendeels in de roef aangetroffen; in de
kombuis lagen enkele voorwerpen die met de
stookplaats te maken hebben.
De roef was waarschijnlijk voorzien van een

rond dak, bestaande uit overnaadse latjes. Of
ditzelfde opgaat voor de kombuis is niet dui-
delijk. Wel duidelijk is dat de dakbedekking
daar in een eerder stadium van vergaan moet
zijn verdwenen. Dit was onder ander af te lei-
den uit de veel grovere (zand)vulling van dit
compartiment (een vulling die onder stromen-
de omstandigheden wordt afgezet). Het sedi-
ment in de roef bestaat naast zand uit fijnere
kleien, die alleen in stilstaand water bezinken.
Mogelijk ook was de kombuis van een afneem-
bare overkapping – bijvoorbeeld een zeil
–voorzien. Tijdens het stoken van een open
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Figuur 3.6. 
Kombuis met stookplaats. 
Foto: T. Penders, ROB, Amersfoort.

Figuur 3.4. 
Tekening van de achterwand van de roef met
deurtjes. 
Tekening. J-.M.A.W. Morel, ROB/NISA, Lelystad.

Figuur 3.5. 
Roefdeurtjes met schuifslot. 
Foto: T. Penders, ROB, Amersfoort.



vuur kon het dak worden verwijderd. Naast het dakje op de roef kon worden gelopen op een
smal gangboord, dat doorliep tot tegen de kombuis. Aan weerszijden van de kombuis was der-
halve geen gangboord aanwezig.
Samenvattend gaat het om een lang en smal schip met een lengte-breedte verhouding van 1 : 9.

Schip 1 van de Meern wijkt duidelijk af van de meer gebruikelijke verhoudingen van de sche-
pen van het type Zwammerdam, die een lengte-breedte verhouding van 1 : 7 hebben. Deze zijn
mogelijk voor eenmalig gebruik gebouwd; ze voeren alleen stroomafwaarts met zoveel bul-
klading als mogelijk, om dan op de plaats van bestemming te worden hergebruikt.

Scheepsconstructie
Het vlak bestaat uit vier 6,5-7 cm dikke planken. Voor zover valt na te gaan zijn in het voor-
en achterschip reparaties uitgevoerd waardoor die plaatsen een minder regelmatig, mozaïek-
beeld te zien geven. De langste plank heeft een lengte van 21,5 m; de breedste plank meet 65
cm. Dit betekent dat voor de bouw van dit schip gigantisch grote bomen zijn gebruikt, met een
lengte van 40 m. De overgang tussen vlak en zijde bestaat uit een zogenaamde L-vormige kim-
plank (Frans: ile; Duits: Übergangsplanke). Zoals hierboven al uiteengezet bestaan de buiten-
ste vlakplank en de onderste plank van de zijde uit één geheel: samen vormen ze een kwart
van een uitgeholde boomstam.
De lassen in de vlakgangen bevinden zich in voor en achterschip. De scheepsbouwer heeft

dus gebruik gemaakt van zo lang mogelijke planken. De lassen in de vlakgangen bestaan uit
stuiken en schuine lassen. In eerste instantie is een zigzagzaagsnede vlak voor het mastspoor
aangezien voor een las. Bij nader inzien bleek de zaagsnede echter niet helemaal door en door
te lopen. Het is niet duidelijk wat de functie van deze zaagsnede wel is. Het geheel maakt een
wat rommelige mozaïekachtige indruk. Het lijkt erop dat het vlak in het achterschip (deels) is
vervangen; dat lijkt wat minder waarschijnlijk in het voorschip. In het achterschip is in twee
planken een zigzag ingekrast (ter versiering?), zonder dat zich daar een las bevindt.
Opmerkelijk is de bevestiging van de planken in het voor- en achterschip. Langs de rand van

de planken zijn driehoekige gaten gekapt. Daarin konden spijkers tot in het dunne deel van de
ernaast liggende plank worden geslagen. Dezelfde bevestigingswijze is te vinden in boot 6 te
Zwammerdam (de Weerd, 1988, 156-157, afb. 82) en komt hieronder nog ter sprake bij de
bespreking van de constructie van de zijden.
De zijden bestaan uit drie gangen: de onderste plank is onderdeel van de L-vormige over-

gangsplank (4-9 cm dik), daar is met spijkers, met een spijkerafstand van gemiddeld 15 cm,
een gang (5,5-8,5 cm dik) overnaads tegen aan gezet. Nog weer daarboven, ook overnaads, is
een veel dunner (1-3 cm dik) opboeisel bevestigd.
De L-vormige kimplank bestaat uit drie delen, die met haaklassen aan elkaar zijn verbonden,

zoals in de afbeelding te zien is aan de binnenkant van de bakboordshuid in het achterschip.
De lassen zijn in achterschip en voorschip aangebracht; er zijn dus zo veel mogelijk lange
planken gebruikt. Ook het middelste gedeelte van de L-vormige kimplank heeft een lengte van
ongeveer 18 m.
Een opmerkelijk detail is de wijze waarop de lassen aan elkaar zijn bevestigd: spijkers zijn

in de breedte door de planken heen geslagen, dat wil zeggen door het dunne deel van de plank.
Bij deze bevestigingswijze zijn twee kanttekeningen te plaatsen: ten eerste lijkt het een kwets-
bare manier om spijkers door het dunne deel van een plank te slaan. Ten tweede is deze beves-
tiging waarschijnlijk terug te voeren op onder andere de wijze waarop de planken zijn ver-
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bonden van schepen
gebouwd in de Mediterrane
traditie (onder andere de
schepen van Nemi, gevonden
in het gelijknamige meer bij
Rome). Een andere – ook
Mediterrane - bevestigings-
wijze, waarbij de planken van
de huid, die tegen elkaar aan
liggen, met veer en deuvel
aan elkaar zijn verbonden, is
gestoeld op dezelfde gedach-
te (mental template) over de
manier waarop planken aan
elkaar bevestigd zouden moe-
ten zijn. Deze constructie is
een duidelijk Mediterraan
trekje van de Meern 1.
In de tweede gang van de

zijde zijn de samenstellende planken eveneens verbonden door middel van haaklassen in voor-
en achterschip.
Tot slot enkele details. De naden tussen de gangen zijn afgedicht met breeuwsel. Uit het bota-

nisch onderzoek van het materiaal door Cappers en Mulder1, bleek tot ieders grote verbazing
dat zaadpluis van de grote lisdodde (Typha latifolia) was gebruikt als breeuwsel. Tot op heden
een onbekend materiaal om schepen waterdicht te maken.
Aan stuurboord bevindt zich een reparatie in het staande deel van de L-vormige overgangs-

plank. Met plantaardig materiaal is een scheur gebreeuwd, waarschijnlijk gaat het ook hier om
zaadpluis van lisdodde. Met kleine spijkertjes wordt het plantaardig materiaal in de naad
gehouden.
Niet onvermeld mag blijven de oudste tot nu toe gevonden spijkerpen! Een spijkerpen is een

houten pennetje waarmee een (oud) spijkergat wordt dichtgemaakt, zodat het niet kan inwate-
ren. Soortgelijke pennetjes zijn veelvuldig aangetroffen in (post)middeleeuwse schepen. 
Ze zijn daar als gevolg van klampen die de huidplanken tijdelijk – voor de inbouw van de
inhouten – op hun plaats hielden. Waar het spijkergat van DMN 1 voor heeft gediend is niet
duidelijk.
Zowel de voor- als achtersteven bestaan uit zogenaamde stevenplaten. In het voorschip gaat

het om een blok van 130-140 x 50 x 10 cm en in het achterschip om een gebeeldhouwd blok
hout (95-115 x 40 x 5-20 cm) dat naar achteren toe oploopt en aan de bovenkant T-vormig is.
Hetzij vanwege een beschadiging, hetzij ter versteviging, was het T-vormige deel met twee
ijzeren strips aan het onderliggende deel verbonden.
Op de achterstevenplaat heeft vermoedelijk de stuurriem gerust, waarbij het T-vormige deel

als bolder fungeerde om een lijn op te beleggen waarmee de stuurriem was bevestigd. Een
interessante discussie in dit verband, naar aanleiding van de vondst van de stuurriem te
Zwammerdam is te vinden in De Weerd (1988, 162-180). Daar komt ook de grafsteen van
Brussus ter sprake en de vraag komt aan de orde hoe de stuurriem bevestigd kon zijn; de
vondst van De Meern 1 maakt dat duidelijk.
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Figuur 3.7. 
Haaklas in L-vormige kimplank aan bakboord in het achterschip.
Foto: T. Penders, ROB, Amersfoort.



Opvallend is trouwens de
overeenkomst van de afbeel-
ding op de grafsteen met het
hoog oplopende achterschip
en de vorm van het achter-
schip van DMN 1. Een ander
probleem waar DMN 1 licht
op werpt, is de wijze waarop
de roerganger de zware stuur-
riem kon hebben gehanteerd.
Constructiedetails in het ach-
terschip verschaffen daar ver-
moedelijk duidelijkheid over.
Ten eerste betreft het de twee
gaffelvormige staanders aan
stuurboord en bakboord in
het achterschip. In de gaffels
rustte een uitneembare balk
met handvat. Onder de dek-
balk was een langsscheeps
balkje, voorzien van een vierkant gat, op de inhouten bevestigd. In het gat kon ter ondersteu-
ning van de dekbalk een, niet teruggevonden, staander worden geplaatst. Vermoedelijk heeft
op de uitneembare balk, een eveneens uitneembaar dek gerust, dat werd gebruikt tijdens het
varen. De roerganger stond dan hoog en kon over de roef uitkijken en niet minder belangrijk,
hij kon bij de helmstok. Na het afmeren moest het dek worden verwijderd, evenals de uit-
neembare dekbalk, omdat anders de roefdeurtjes niet open konden.
De inhouten of spanten dienen ter versteviging van het dwarsverband. De inhouten bestaan

uit leggers, waarvan het merendeel, een haaks op de legger, aangegroeid, staand gedeelte
(knie) heeft, dat tegen de zijden van het schip is bevestigd.
De leggers zijn bijna overal in paren aangebracht, en wel met telkens afwisselend een knie

aan bakboord en een aan stuurboord; ze zijn met zware spijkers van binnenuit op de huid
bevestigd. Op drie plaatsen zijn de spantenparen aangevuld met een legger zonder staand knie-
deel: namelijk op de posities van spant 22, 27 en 30. Mogelijk dat de hier aanwezige extra leg-
gers te maken hebben met de bouw van het vaartuig: een soort hulpspanten. De voorste en ach-
terste leggers zijn enkel en hebben ook geen staand gedeelte. Dat heeft voor en achter in het
schip ook weinig zin; de hoogte van de boordwanden is daar gering.
Het mastspoor is in feite een zwaar uitgevoerde legger (spant 48), met een breedte van 44

cm. Midscheeps heeft de scheepsbouwer de legger laten oplopen, zodat een dikker deel ont-
staat. In de achterkant daarvan is een rechthoekig stuk uitgekapt, waar de mastvoet in kon
staan. In tweede instantie is het mastspoor gerepareerd met een balkje op de legger. Aan
weerszijden van het mastgat zit een ijzeren beugel. Door die beugels kon een wig worden
geslagen om de mastvoet te verankeren. De mastbank is niet aangetroffen, wel zijn er aanwij-
zingen in de vorm van spijker(s)(gaten) die waarschijnlijk voor de mastbank bedoeld waren.
De vraag is waarvoor de mast werd gebruikt: om te zeilen of te jagen, of allebei? Op de reeds

gememoreerde grafsteen van schipper Brussus, gevonden te Mainz, staat een schip afgebeeld,
vergelijkbaar met DMN 1. Dit schip heeft een zeer korte mast en een zeil ontbreekt. Wel zijn
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Figuur 3.8. 
Perspectiefschets van het achterschip met achterwand van de roef,
gaffelvormige balkjes en dwarsbalk met handvat. 
Tekening: J-.M.A.W. Morel. ROB/NISA, Lelystad.



verschillende roeiers met peddels te zien. Als het schip een zeil zou hebben gehad, dan was
dat waarschijnlijk ook wel afgebeeld. Er bestaan afbeeldingen van Romeinse binnenschepen,
waar daadwerkelijk op te zien is, dat ze worden gejaagd. De interpretatie van de mast als rond-
hout dat met de zeilvoering te maken heeft, is dus op zijn minst voorbarig.

Scheepsuitrusting en inventaris
Een ronduit fascinerend aspect van de scheepsvondst bij de Meern is de aanwezigheid van een
uitgebreide scheepsinventaris en -uitrusting. Van geen enkel Romeins schip benoorden de
Alpen is een zo complete inventaris, zo goed geconserveerd, bewaard gebleven. De inventaris
gunt ons een kijkje in de keuken van het wonen en werken 2000 jaar geleden aan boord van
een binnenschip. De uitwerking van de inventaris is op het moment dat dit wordt geschreven
nog in volle gang. Aan de hand van de inventaris willen we meer te weten zien te komen over
de opvarenden, maar ook over de positie van het schip in de Romeinse samenleving. Het voert
hier te ver om alle voorwerpen te behandelen, er zal worden volstaan met het noemen van
enkele highlights.
De voorwerpen worden behandeld, aan de hand van functionele categorieën. Reinders (1985)

heeft een functionele indeling ontworpen voor voorwerpen uit 19e-eeuwse wrakken van bin-
nenschepen uit de IJsselmeerpolders; hierdoor werd de bonte verzameling van artefacten over-
zichtelijk en werd duidelijk welke activiteiten aan boord plaatsvonden. Zeer opmerkelijk is dat
deze indeling zich wonderwel leent voor deze Romeinse inventaris van een binnenschip. Een
aanwijzing voor het gegeven dat de Romeinse samenleving dichter bij de onze staat dan bij-
voorbeeld de middeleeuwse maatschappij.

Kombuisgoed
We beginnen in het voorste compartiment, de kombuis. Waarom denken we dat hier de kom-
buis was gesitueerd? In de eerste plaats vanwege de aanwezigheid van een stookplaats. Die
stookplaats bestaat uit twee dakpannen (tegulae) die zwaar zijn beroet. Het betreft een com-
pleet exemplaar en een bijna halve tegel met stempel VEXEXCNF2. Het stempel heeft betrek-
king op een ad hoc detachement, dat waarschijnlijk was geformeerd om een bepaalde taak,
zoals bouwwerkzaamheden, uit te voeren. De keuze juist voor deze gestempelde tegel als
stookplaats, is echter niet veelzeggend met betrekking tot de opvarenden. Gezien de mogelij-
ke functie van het schip (zie hieronder), is het verleidelijk dit verband toch te leggen. Onder
en rond de stookplaats, die zich tegen de achterwand van de kombuis bevond, was de houten
vloer vol brandplekken. Behalve de tegels is - zeer waarschijnlijk in situ – een aangekoolde
pook in de kombuis te voorschijn gekomen. De pook was (bewust?) achter een spant gestoken
aan bakboord en zat daar klem. Voor het overige was de kombuis akelig leeg. Waarschijnlijk
toch eerder een reflectie van de site-formation dan van de oorspronkelijke situatie. De leegte
vormt een bevestiging van het hierboven al geuite vermoeden (op basis van de grove vulling)
dat de overkapping van dit compartiment niet aanwezig was of vrij snel tijdens het wrakvor-
mingsproces is verdwenen. Als gevolg daarvan konden de, oorspronkelijk zeer waarschijnlijk
wel aanwezige, artefacten zijn weggespoeld.
Twee andere voorwerpen die met de voedselbereiding te maken hebben, zijn een hakmes en

een koperen pan. Het eerste is tegen/op het gangboord aan bakboord gevonden en hoort zeer
waarschijnlijk bij het schip terwijl dat van de pan niet met zekerheid kan worden gezegd. Deze
is namelijk wat verder weg naast het schip gevonden. Zou de pan uit de kombuis zijn gedreven?
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Dit geldt niet voor de com-
plete – want te zware - maal-
steen, die in het achterschip
tegen de bakboordzijde, ach-
ter de wand van de roef lag.
Meestal worden alleen frag-
menten van maalstenen ge-
vonden. In dit geval kan het
mechanisme van de graanmo-
len tot in detail worden bestu-
deerd. De reden dat de maal-
steen in het achterschip is
gevonden is onduidelijk.
Wilde de schipper de meel-
consumptie reguleren vanuit
het achterschip, immers met
als het zenuwcentrum de roef?
Op die manier krijgen we dus
nieuw zicht op de organisatie
van de voedseldistributie aan
boord.

Huisraad
Spectaculair ook is met name
de groep artefacten die tot het
huisraad behoren. In het 
achterste compartiment, het
woongedeelte oftewel de roef,
zijn verschillende meubels
aangetroffen. Het gaat om
een complete bedbank, vast
ingebouwd over de hele
breedte tegen de voorwand
van de roef. De bedbank rust-
te op fraaie gedraaide pootjes
en ook de dwarsbalk aan de
voorkant was versierd met parallelle groeven. Deze versierde elementen zijn echter (in twee-
de instantie?) weggewerkt achter panelen.
Boven de bedbank bevond zich een schap, op de dwarsbalk waar het tussenschot van beide

compartimenten tegen aan was bevestigd. De spijlen van het schap lopen van dwarsbalk tot
tegen het roefdak en zijn eveneens versierd, in dit geval met zwarte rombische motieven, ver-
kregen door aankoling.
Al in een vroeg stadium van de opgraving kwamen een grote kist en een kastje te voorschijn.

De kist en het kastje zijn waarschijnlijk tegen het dak van de roef, toen dat er nog op zat, aan-
gedreven en daar blijven hangen, totdat het compartiment met sediment was opgevuld. De kist
was nagenoeg leeg, op een eindje touw na. In het kastje echter zaten – waarschijnlijk in situ,
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Figuur 3.10. 
Inrichting van de roef met bedbank. 
Foto: J. Koch, Blaricum.

Figuur 3.9. 
Maalsteen achter wand van de roef tegen de bakboordzijde.
Foto: J. Koch, Blaricum.



het kastje was middels schot-
jes in vieren verdeeld – een
mes, een munt, een stuk krijt,
een stilus (schrijfpen), een
schaar en ten slotte twee half-
ronde latjes, die ten opzichte
van elkaar draaibaar waren
(een meetinstrument?) met
ingekraste Romeinse cijfers.
Het kastje is vervaardigd uit

verschillende houtsoorten en
voorzien van een slot. Aan de
bovenkant van het kastje is
een sierlat aangebracht, een
zogenaamde kuif.

De kist was niet verder
onderverdeeld in vakken en
ook voorzien van een slot.
Mogelijk heeft de kist gediend om het her en der in de roef aangetroffen gereedschap op te
bergen. Waarschijnlijk is de deksel open gegaan tijdens de wrakvorming en het gereedschap
er uit gevallen. Als de kist op de grond heeft gestaan dan kan een dubbele functie aan de kist
worden toegedicht: zit- en tegelijkertijd opbergmeubel.
Verder zijn nog enkele losse gedraaide stoel- of krukpoten aangetroffen, waarvan het (nog)

onduidelijk is of ze bij elkaar of tot een bepaald meubel behoren.

Bedrijfsuitrusting (gereedschap)
In de roef is een heel scala aan gereedschappen tevoorschijn gekomen. Te noemen zijn onder
andere twee fraai afgewerkte spanzagen, twee complete dissels met steel, vier schaven en een
boogboor of omslagboor.
Het lijkt er op dat er teveel gereedschap aan boord was om alleen voor het onderhoud van het

schip te dienen. Ook spreekt het soort gereedschap daar niet voor. Ten minste een deel van de
gereedschappen en dan gaat het bijvoorbeeld om de zagen en schaven, lijkt eerder gebruikt
voor de fijne houtbewerking, zoals het maken van meubels. Het gereedschap geeft daarmee
een indicatie van de functie van het schip en wordt daarom niet ingedeeld bij de categorie
gereedschap, bedoeld voor het onderhoud van het schip, maar bij de categorie bedrijfsuitrus-
ting. Deze keuze is vanzelfsprekend afhankelijk van de interpretatie van de functie van het
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Figuur 3.12. Twee complete spanzagen. Foto’s: T. Penders, ROB, Amersfoort.

Figuur 3.11. 
Kist en kastje in situ bovenin het schip tegen het niet aangetroffen
roefdak. Foto: J. Koch, Blaricum.



schip en opvarenden. In dit
geval zoiets als een rondrei-
zende timmerman al dan niet
(tijdelijk) in dienst van het
Romeinse leger. Interessante
artefacten in dit verband zijn
de als stijgijzers geïnterpre-
teerde metalen voorwerpen3;
mogelijk gebruikt om in
bomen klimmen of tijdens de
bouw en/of het onderhoud
van wachttorens en castella
tegen muren op te klauteren.

Hulpmiddelen
In de subcategorie hulpmid-
delen van de scheepsuitrus-
ting komen we verschillende
voorwerpen tegen die betrek-
king hebben op het vaarge-
reed maken van het schip, zoals een hoosschop en een pikhaak. Een uiterst fraaie vondst vormt
de peddel in de roef. De peddel is daarom ook zo interessant omdat er nog vele vragen zijn
over de manier waarop Romeinse rivierschepen werden voortbewogen, met name tegen de
stroom in (zie ook constructie: mastspoor en achterstevenplaat). Op verschillende contempo-
raine afbeeldingen van Romeinse schepen zijn in het achterschip twee roeiers te zien, vlak
voor de, op een verhoging staande, roerganger. Hoewel de afmetingen van de aangetroffen
peddel gering lijken, is deze mogelijk op vergelijkbare wijze in het achterschip gebruikt. De
peddel zou door één van de twee ringen in het achterschip, kunnen hebben gestoken. De ringen
lijken overigens te dicht naast elkaar te zitten om voor twee peddels te dienen, zoals op afbeel-
dingen te zien is. Er zijn dus nog genoeg technische vragen en problemen dienaangaande.

Militaire uitrusting – persoonlijke bezittingen
Verschillende artefacten lijken te wijzen op de aanwezigheid van militairen. Al tijdens het eer-
ste verkennende onderzoek kwamen een soldatenfibula, een bespijkerde schoenzool en een
daarbij behorende tussenzool te voorschijn. Van beide laatste is de relatie met het schip ondui-
delijk: het kan gaan om ingespoeld materiaal. Datzelfde geldt voor een - overigens zeer inte-
ressant schoen – die in het ruim is gevonden en een kurken zool heeft. De schoenen zijn bestu-
deerd door Van Driel-Murray.4 Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op haar verslag. In de
roef zijn een paar bespijkerde dichte schoenen en een paar sandalen gevonden. Beide hebben
waarschijnlijk toebehoord aan één en dezelfde persoon. De schoenmaat is 41/42; het gaat om
een man, gezien de vindplaats in het schip in de roef, mogelijk om de schipper. De slanke
vorm van de sandaal doet wat ouderwets aan; de schoen daarentegen vertegenwoordigd de
nieuwste mode en is daarnaast van degelijke makelij.
In het algemeen geldt voor het schoeisel dat het weinig gesleten is; het werd waarschijnlijk

alleen op bepaalde gelegenheden gedragen. Dat geldt des te meer voor de sandalen die waar-
schijnlijk verpakt in een buidel opgeborgen waren. Een ander typisch element van de uitrus-
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Figuur 3.13. 
Peddel in de roef. Foto: T. Penders, ROB, Amersfoort.



ting van Romeinse soldaten is een dolabra, een soort pikhouweel, die ook aan boord is aan-
getroffen. Ten slotte valt te noemen in de categorie militaria een lanspunt.
Het schip lijkt daarmee thuis te horen in de Romeinse militaire context van de limes. Een deel
van de voorwerpen die zijn ingedeeld bij militaire uitrusting, zijn tevens voorwerpen die beho-
ren tot de categorie persoonlijke bezittingen, vandaar dat beide categorieën hier onder een
noemer zijn samengebracht. Net als bij het gereedschap is de keuze hier afhankelijk van de
interpretatie van de identiteit van de opvarenden: burgers (burgers in militaire dienst als
eigenhandelsschipper) of militairen. De opvarenden hoeven zeker niet persé Romeinse mili-
tairen te zijn; het kan ook gaan om geromaniseerde inheemse varensgezellen, die zeer waar-
schijnlijk wel een taak vervulden in de organisatie van de limes. Uit nederzettingsonderzoek
is bekend dat de inheemse materiële cultuur sterk is beïnvloed door de aanwezigheid van het
Romeinse leger.

Datering en herkomst
Onderzoek door RING5 van jaarringmonsters van het scheepshout geeft als kapdatum voor het
gebruikte hout een bereik van 142 tot 154 n. Chr. Deze datering heeft betrekking op de bouw
van het schip. De ondergang kan worden vastgesteld aan de hand van de datering van de ver-
schillende voorwerpen aan boord. Het vergaan kunnen we ergens in de range 180-200 n. Chr.
plaatsen. Dit betekent dat het schip gedurende een flinke periode in de vaart is geweest. De
vermoedelijke reparaties in voor- en achterschip wijzen ook in die richting. Mogelijk is er
sprake van een tweede gebruik?
Een zeer opmerkelijke uitkomst van het dendrochronologisch onderzoek, vormt de herkomst
van de bomen gebruikt voor de bouw van het schip. De curven dateren het best op jaarring-
kalenders van inheems Nederlands hout en Oost-Friesland. Tot nu toe werd aangenomen dat
alle Romeinse vaartuigen afkomstig waren uit het Midden-Rijngebied en het hout uit Midden-
of Zuidduitsland. Op grond van deze resultaten moeten we concluderen dat het schip DMN 1
ter plaatse is gebouwd. Het lijkt tenminste onaannemelijk dat het bouwhout stroomopwaarts
is vervoerd.

Opvarenden
Nog de meeste informatie over de opvarenden levert de bestudering van het schoeisel op. Het
lijkt er op dat ten minste één individu toegang had tot de roef; het gaat daarbij om een vol-
wassen man, vermoedelijk de schipper. De bespijkerde zolen van het paar dichte schoenen
wijst op een individu dat hetzij in dienst was van, hetzij in contact stond met, het Romeinse
leger. Het gegevens dat het schoeisel werd aangepast aan de gelegenheid duidt er op dat we te
maken hebben met een welgesteld iemand. Ook de verzorgdheid van de afwerking van de roef
is hiermee in overeenstemming, zoals tot uitdrukking komt in de versiering van de verschil-
lende meubels en scheepsdelen.
In ieder geval lijkt er verband met de limes te bestaan, met andere woorden de context van

het schip wordt daardoor gevormd. Het vele gereedschap voor bouw en onderhoud van wacht-
torens, weg en castella; het lange schip geschikt voor vervoer van boomstammen en bevoor-
rading legerplaatsen en met haar geringe breedte in staat smalle kanalen te bevaren; de stijg-
ijzers om in bomen en torens etc. te klimmen; een opvarende die zich, gezien zijn schoeisel,
bewoog in hooggeplaatste militaire kringen (of daar zelf toe behoorde?).
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Conclusies
Het schip levert een enorm rijke hoeveelheid aan informatie (ook en detail) op over een deel
van de logistieke organisatie van de limes. Van één belangrijk element van een scheepsvondst,
de lading, dat nader uitsluitsel over de functie zou kunnen geven, zijn helaas geen sporen
teruggevonden.
Aan de hand van de vondst van DMN 1, moeten we op meerdere terreinen ons beeld van de

scheepvaart in de Romeinse tijd bijstellen. De schepen zijn niet allemaal bovenstrooms
gebouwd en bedoeld voor het bulktransport van grote hoeveelheden (bouw)materialen. DMN1
was met haar geringe breedte ontworpen om te voorzien in lokaal transport. De grote lengte
was waarschijnlijk nodig om veel (lange?) lading te transporteren (zoals bijvoorbeeld boom-
stammen) of om met de geringe breedte toch een acceptabel laadvermogen te verkrijgen. De
breedte is mogelijk aangepast aan smal vaarwater, waarbij aan kanalen, zoals de gracht van
Corbulo, kan worden gedacht. Tot in de 20e eeuw werd de breedte van binnenschepen bepaald
door de nauwste sluis en/of brug van het vaargebied, oftewel om in termen van Westerdahl
(1989) te spreken: de transportzone.
Het slanke schip vormt daarmee de maximalisatie van bereik èn laadvermogen. De artefac-

ten aan boord wijzen op een Romeinse, militaire context waarbinnen het schip heeft geope-
reerd. Het schip lijkt daarmee een duidelijke functie te hebben vervuld in het logistieke sys-
teem van de limes. Te denken valt aan onderhoud wachttorens, weg en castella, maar ook aan
bevoorrading van wachtposten en legerplaatsen en aflossing van de wacht. Het schip kan zelfs
deel hebben uitgemaakt van de Romeinse marine (Classis Germanica).
Een andere even plausibele optie is dat het gaat om een schip in particulier eigendom van een

inheems Romeinse burger (een per boot rondreizende timmerman).
Voor het eerst ook zijn we in staat een kijkje te nemen in een woonverblijf en kombuis aan

boord van een Romeins binnenschip. De bijzonderheid van de vondst wordt onderstreept door
het feit dat zo compleet vergelijkingsmateriaal uit de Romeinse tijd, benoorden de Alpen, niet
voorhanden is.

Noten
1 Beide Groninger Instituut voor Archeologie.
2 J.G.A. Bazelmans, Twee dakpannen uit het tweede compartiment. 06102003, Intern rapport ROB/NISA
3 J.G.A. Bazelmans, Stijgijzer of balkenvlotterspoor. Intern rapport ROB/NISA
4 C. van Driel-Murray, Vleuten-de Meern schip 1, DMN 1, Ledervondsten: de schoenen van de

schipper. 29012004. Intern Rapport.
5 A.E.M. Hanraets, Rapportage daterend onderzoek. Object De Meern 1; Romeins schip. Ring Intern
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4 Verstening en verscheping; het ontstaan
van het Zwammerdammer type
ERIC NORDE

Inleiding
De Romeinse overheersing bracht voor de lokale bevolking in Germania Inferior vele veran-
deringen met zich mee. Deze veranderingen werden deels op gang gebracht door de Romeinen
zelf, maar waren ook deels een reactie van de lokale bevolking op die Romeinse overheersing.
De situatie in ons gebied vergde daarentegen ook aan de kant van de Romeinen enige aan-
passing, aangezien de natuurlijke omstandigheden in niets te vergelijken waren met de
omstandigheden die men gewend was in het Middellandse-Zeegebied.
Eén van die veranderingen was de opkomst van een nieuw soort transportschip. Daar waar

de inheemse bevolking over het algemeen gebruik maakte van bootjes met een lengte van
maximaal 10 meter en een breedte van een halve meter en de Romeinen normaal gebruik
maakten van grote, vaak zeegaande schepen of kleinere wendbare rivierschepen, kwam nu een
soort schip op met een lengte van twintig tot meer dan dertig meter en een breedte tot bijna
vijf meter. Omdat dit nieuwe type schip voor het eerst in Zwammerdam is gevonden en opge-
graven, gaat het sindsdien door het leven als een vrachtschip van het type Zwammerdam.
Soortgelijk schepen zijn in 2003 opgegraven in De Meern en in Woerden.
Over het algemeen wordt aangenomen, dat dit soort schepen is ontstaan in de tweede helft

van de tweede eeuw na Christus, in een periode van groeiende onrust binnen het Romeinse
rijk. In die periode is er behoefte aan een nieuw type transportschip, dat geschikt is om de
benodigde materialen te verschepen om de bestaande limes in steen te kunnen bouwen. Uit
deze behoefte ontstaat in het zuidelijke Rijngebied een nieuw type schip. Dit type schip werd
eenmalig, stroomafwaarts, gebruikt om op de plaats van bestemming te worden gesloopt,
waarbij het hout werd gebruikt als bouwhout.
In deze studie is geprobeerd de schepen van het type Zwammerdam in een bredere context

te plaatsen en te kijken of de huidige theorieën nog wel toepasbaar zijn. Er zijn namelijk ver-
schillende aanwijzingen die het noodzakelijk lijken te maken de huidige denkbeelden enigs-
zins aan te passen. Zo is De Meern I gebouwd uit bomen die rond 148 ± 61 gekapt zijn, ter-
wijl de datum van zinken van het schip vermoedelijk tussen 180 en 200 na Christus geplaatst
kan worden. Dit schip is dus mogelijk 50 jaar in de vaart geweest, wat een theorie van een-
malig gebruik niet aannemelijk maakt.

De schepen van het type Zwammerdam
De Meern I is een zeer compleet schip van het type Zwammerdam. Het is gebouwd uit 3 eiken,
welke gekapt zijn rond 148 ±6 AD. De eiken komen waarschijnlijk uit het oosten van
Nederland, dus is er waarschijnlijk sprake van een Nederlands schip. De lengte bedraagt 24,6
m, de breedte 2,5 m. De datum van zinken van het schip ligt waarschijnlijk, op basis van de
in het schip gevonden voorwerpen, tussen 180 en 200 AD.
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De Meern I herbergt alle voor dit type ken-
merkende elementen. Het is echter niet
mogelijk deze hier allemaal te bespreken.
Samengevat zijn dit:
- Het gebruik van zware, ijzeren nagels voor

de bevestiging van de verschillende
scheepselementen;

- De overgangsplank van het vlak naar de 
wand van het schip, in de vorm van een in
doorsnee L- vormige kimplank;

- De, in het algemeen paarsgewijs geplaatste
spanten met daaraan vergroeide knieën,
waarbij deze knieën alternerend aan de
stuur- of bakboord zijde zijn geplaatst;

- Meer algemeen kenmerkend voor deze
schepen is de zeer platte vorm en de geringe
diepgang, dat het mogelijk maakte om ook
bij een lage waterstand te kunnen varen.
Daar komt bij, dat dit soort schepen beladen kon worden zonder speciale kade constructies.

De schepen van het type Zwammerdam herbergen over het algemeen de hierboven beschre-
ven elementen, hoewel er per schip wel uitzonderingen zijn op deze regel. Binnen de hierbo-
ven beschreven elementen zijn verschillende elementen vertegenwoordigd die worden gezien
als Keltische scheepsbouwmethodes.
Typerend voor deze Keltische schepen zijn:2

- Schepen worden gevonden tussen Scandinavië en het Mediterrane gebied;
- De schepen hebben geen plankverbinding in veer/deuvel techniek;
- Plankboten hebben een vlakke bodem van karveel gelegde planken;
- De spijkerpunten zijn omgeslagen en in het houtwerk teruggedreven.

Hieronder volgt een kort overzicht van de schepen welke behoren tot het type Zwammerdam:.

Bevaix Dit schip had een lengte van 19,4 meter en een breedte van 2,9 meter. De hoogte
wordt geschat op 0,9 meter.3 De lengte-breedte verhouding bedraagt derhalve 1: 6,6. Het schip
wordt gedateerd op 90 plusminus zestig na Christus met de C14 methode, maar een dendro-
chronologische datering geeft een kapdatum van 182 AD.4 De laatste datering lijkt het meest
betrouwbaar. De leggers zijn eveneens in paren geplaatst met knieën die om en om naar links
of naar rechts wijzen. De kim is L-vormig in doorsnee. De planken hadden allen een lengte
tussen 11 en 13 meter.
De vorm van het schip is zeer spits in vergelijking met andere schepen. Tevens is de con-

structiewijze anders geweest dan bij de Zwammerdam schepen. Zo zijn bijvoorbeeld de vlak-
planken schuin geplaatst ten opzichte van de scheepsas, terwijl de huidplanken bij de
Zwammerdamschepen juist de scheepsas als richting aanhouden. Volgens De Weerd hoeft dit
schip dan ook niet strikt binnen het type Zwammerdam te vallen.5 Het is mogelijk dat dit schip
meer is aangepast aan de omstandigheden op meren, maar wel binnen de Noord Europese tra-
ditie geplaatst kan worden. Het laadvermogen wordt geschat op 7-10 ton.
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Figuur 4.1. 
Reconstructie, gezicht vanaf het achterdek op de
achterwand van de cabine met de deurtjes. 
Tekening: J-.M.A.W. Morel, NISA/ROB, Lelystad.



Druten Dit schip, gevonden in het Gelderse plaatje Druten, wordt gedateerd rond 200 AD.6

Van het schip is 16 meter bewaard gebleven, maar het moet minstens 27 meter hebben geme-
ten. De grootst gemeten breedte bedroeg 2,8 meter. De algemene constructie is gelijk aan de
Zwammerdam schepen, alleen de wanden moeten veel schuiner hebben gelopen dan dat nor-
maal het geval was. Ook is de kim meer afgerond dan de L-vormige kim die zo typerend is
voor de Zwammerdam schepen.
Aan één zijde zijn overblijfselen van een dek of mogelijk van een cabine gevonden. Aangezien
het soort constructie overeenkomt met dat gevonden op het schip van Pommeroeul, waar vast
staat dat het ging om een cabine7, ligt de tweede mogelijkheid voor de hand.
De laatste lading heeft bestaan uit leisteen en kalksteen. Qua globale vorm is dit schip dus

hetzelfde als de Zwammerdamschepen, maar het toont enkele lichte afwijkingen. Analyse van
het hout toont aan dat het schip in het Rijnland, of langs één van de zijrivieren van de Rijn is
gebouwd.8 Volgens Lehman was het in de Romeinse tijd en later gebruikelijk dat dit soort
schepen gejaagd werd en is het mogelijk dat dit schip ook op deze manier werd voortbewogen.9

Kapel Avezaath Dit tijdens een noodonderzoek aangetroffen schip wordt gedateerd tussen
100 en 160 AD op basis van C14 datering (130 ± 30).10 De lengte moet meer dan 30 meter
hebben bedragen, mogelijk zelfs 36 of 37 meter, maar er is slechts 18,4 meter feitelijk van
gezien en er is uiteindelijk 13 meter getekend.11 De breedte kon niet geheel worden bepaald.
De knieën van de leggers, welke in paren geplaatst waren, wijzen om en om naar stuur- of naar
bakboord. De kim was L-vormig in doorsnede, typerend voor de Zwammerdam schepen.

Mainz In deze stad zijn twee schepen van het type Zwammerdam gevonden, waarvan uitein-
delijk slechts twee meter van één schip is opgegraven, terwijl er nog ruim 11 meter van
bewaard was gebleven. Van het andere schip zijn niet meer gegevens beschikbaar dan de con-
clusie dat het behoorde tot het type Zwammerdam. Dendrochronologisch onderzoek toont aan
dat het onderzochte schip gebouwd is uit eikenhout dat rond 81 AD gekapt moet zijn.12 Dit
schip had een breedte van minstens 3,7 meter, dus die kan vergelijkbaar zijn geweest met
Zwammerdam 4. De hoogte van dit schip bedroeg ongeveer 95 cm. De verschillende onder-
delen van het schip zijn aan elkaar bevestigd met behulp van grote ijzeren pennen.13 De onder-
zijde van het schip werd beschermd door middel van ijzeren banden. Deze zorgden ervoor dat
het schip niet beschadigd zou worden als het zou aanleggen op een natuurlijke rivieroever. Dit
schip kon dus waarschijnlijk laden en lossen, zonder een speciale kade-constructie.

De Meern 4 Gevonden in dezelfde zomer als De Meern 1 is opgegraven, heeft qua vorm meer
overeenkomsten met de schepen die in Zwammerdam zijn opgegraven. De lengte van dit schip
bedraagt 30 tot 33 meter, de breedte 4,75 meter. Slechts een gedeelte van het schip is tijdens
een verkenning blootgelegd om de kwaliteit van het hout vast te kunnen stellen. Het schip kan
op basis van een voorlopige datering mogelijk vóór 125 AD worden gedateerd. Het schip lijkt
als een soort stroombreker te zijn geplaatst in een bocht van de rivier om te voorkomen dat
deze haar loop verder zou verleggen.14

Pommeroeul In een havencomplex uit de Romeinse periode zijn bij een noodopgraving
gedeelten van vijf schepen aangetroffen, waaronder twee pramen van het type Zwammerdam.
De datering van deze schepen varieert van 50-150 AD bij het eerste schip tot150-225 AD bij
het tweede schip.15 Van de eerste praam is 12,70 meter overgebleven van een geschatte totale
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lengte van 18-20 meter, een breedte van circa 3 meter en een hoogte van plusminus 0,7 meter
(lengte-breedte verhouding 1 : 6,3). De kimmen worden gevormd door een in doorsnee L-vor-
mig gekapte boomstam (gehalveerde boomstam). Van het tweede schip is slechts een klein
gedeelte bewaard gebleven, maar qua constructie is deze is vergelijkbaar met de eerste. De
knievormige leggers zijn om en om geplaatst. In het achterschip was vermoedelijk over de
gehele breedte een kajuit gebouwd.
De boot kon vermoedelijk

worden gejaagd, maar een
andere mogelijkheid is dat
het schip werd voortbewogen
door middel van bomen. Dit
zou kunnen worden afgeleid
uit het sterk versleten gang-
boord van één van de sche-
pen. Deze slijtage kan zijn
ontstaan door het constant
heen en weer lopen van de
schipper met de boom.16 Dat
het zogenaamde bomen
bekend was bij de Romeinen,
blijkt uit de afbeelding op een
Nehalennia altaar, met daar-
op een schip dat wordt
geboomd.

Woerden I In Woerden zijn, evenals in Zwammerdam, verschillende schepen gevonden, die
helaas niet allemaal evengoed bewaard zijn gebleven. In totaal zijn er tot nu toe 7 schepen
onderzocht, waarvan er drie tot het type Zwammerdam behoren.
Het eerste schip dat in Woerden is gevonden, is gezonken in het vierde kwart van de tweede
eeuw AD. Dit is bepaald aan de hand van het aardewerk dat onder en in de directe omgeving
van het schip is gevonden.17 Dendrochronologisch onderzoek geeft een kapdatum van 169
AD. Helaas kon er slechts tien meter van worden opgegraven, de oorspronkelijke lengte moet
ongeveer tussen de 25 en 30 meter hebben gemeten. De hoogte bedroeg ongeveer 1,6 meter
en de breedte ongeveer 3,6 meter.18

De leggers zijn evenals bij de andere schepen in paren, met de knieën alternerend naar stuur-
of bakboord, geplaatst. Per paar is de voorste legger naar bakboord en de achterste legger naar
stuurboord gericht, net als het geval was bij het schip dat is gevonden in Druten,
Zwammerdam IV, Yverdon en Kapel Avezaath.
Het eerste schip dat in Woerden is gevonden, is gebruikt om graan e.d. mee te vervoeren.

Analyse van dit graan en de onkruiden die zich tussen het graan bevonden toonden aan dat dit
graan afkomstig moet zijn geweest uit Limburg of uit Gallia Belgica.19 Evenals bij het schip
in De Meern, is er in dit schip een vuurplaats gevonden, samengesteld uit planken, gevuld met
zand met daarover bakstenen. Waarschijnlijk is dit schip ook voorzien geweest van een roef.
Woerden I toont zeer veel sporen van reparaties, wat er op lijkt te wijzen dat het langere tijd
in gebruik is geweest.20
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Figuur 4.2. 
Afbeelding van een schip dat wijn vervoert op een Nehalennia
altaar. Opvallend is, dat dit schip wordt voortbewogen dmv
‘bomen’. Dat wil zeggen dat het schip als het ware wordt geduwd
door constant afzetten met een lange boom tegen de bodem van de
rivier. De boom in de hand van de ‘gehurkte’ persoon op het schip
is nog waar te nemen. Bechert, 1983, 203.



Woerden II Het tweede schip dat in Woerden is gevonden is duidelijk van het type
Zwammerdam, maar is helaas slechts gefragmenteerd bewaard gebleven. De lengte heeft meer
dan 20 meter bedragen, de breedte ongeveer 3,1 meter en de hoogte 1,2 meter.21 De kim was
L-vormig in doorsnee en de verschillende scheepsonderdelen waren met zware ijzeren pennen
aan elkaar bevestigd.

Woerden VII22 wordt gedateerd rond 130-138 ± 20 jaar op basis van dendrochronologisch
onderzoek. De grootste lengte van dit schip bedraagt 29,6 meter (100 pedes monetalis), de breed-
te bedraagt 4,7 meter. Qua vorm is dit schip het meest te vergelijken met Zwammerdam VI.
Het opvallende bij dit schip is dat er voor het eerst aanwijzingen zijn, dat de schepen van dit
type geroeid konden worden. In de wanden zijn namelijk gaten te zien, waardoor roeiriemen
gestoken konden worden. Ook zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van roeibanken. Er
moet minimaal plaats zijn geweest voor twaalf roeiers. Of dit voldoende is geweest om het
schip voort te bewegen is niet zeker; het is ook mogelijk, dat de roeiriemen werden gebruik
om het schip bij te sturen.
Het is mogelijk, dat de schepen die in Zwammerdam zijn gevonden een zelfde inrichting heb-
ben gehad, maar deze schepen waren niet meer compleet genoeg om dit vast te kunnen stel-
len. Tot de vondsten in het schip behoren onder andere tufstenen en halfbewerkte basaltblok-
ken, wat een aanwijzing lijkt te zijn voor de functie van het schip in het steenvervoer.

Xanten-Wardt Het schip is gevonden in een Rijnarm uit de Romeinse periode. Het schip moet
in het midden van de rivier zijn vergaan, waarschijnlijk bij een ongeval, gezien het feit dat het
omgekeerd op de bodem lag. De kapdatum van het scheepshout is dendrochronologisch geda-
teerd rond 95 ±5 AD.23 Het schip was over een lengte van zeven meter bewaard gebleven,
maar moet een lengte van ongeveer vijftien meter hebben gehad. Dit is aanzienlijk korter dan
andere schepen van hetzelfde type. De rest van het schip is waarschijnlijk verloren gegaan bij
de aanleg van een kanaal. De maximale breedte bedroeg 2,6 meter (lengte-breedte verhouding
dus 1 : 5,7). De overgang tussen de platte bodem en de bijna verticaal opgaande wand wordt
gevormd door een in doorsnee L-vormige plank uit één stuk. Op deze plank was overnaads
nog een boordgang bevestigd, zodat de totale hoogte van het boord 65 centimeter bedroeg.
De bodem bestond uit parallel naast elkaar geplaatste eiken planken, welke van buiten af aan
de spanten waren bevestigd met zware ijzeren nagels. Naar het einde van het schip toe waren
de naden tussen de planken extra verstevigd met ijzeren banden. Dit lijkt er op te duiden dat
het schip, net als met huidige Rijn-veren, gewoon op een vlakke bodem kon aanmeren.24

De spanten met knieën waren, evenals bij andere schepen, alternerend geplaatst, dus met de
knie de ene keer naar stuurboord en de andere keer naar bakboord wijzend. Of het schip is
getrokken of gezeild, is niet duidelijk. Het mastspoor heeft dusdanige afmetingen dat dit geen
duidelijkheid kan verschaffen. Mogelijk dat het stroomafwaarts heeft gezeild en dat het
stroomopwaarts getrokken is. Als functie heeft het waarschijnlijk het vervoer van zeer zware
lasten, mogelijk bouwmaterialen voor Colonia Ulpia Traiana (Xanten) gehad.25 Een laadver-
mogen van tien ton bij een diepgang van vijftig centimeter maken dit zeer goed mogelijk.

Yverdon De totale lengte van het schip bedroeg tussen de 20 en 24 meter, de breedte 3,3 meter
en de hoogte 0,9 meter (lengte-breedte verhouding 1 : 6,6).26 Een datering kan niet met zeker-
heid worden gegeven. Keramiek zou het schip dateren in de tweede helft van de eerste eeuw
AD. Daarnaast is er een dendrochronologische datering van na 70 AD.27 De leggers zijn in
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paren geplaatst, met de knieën om en om naar stuur- of naar bakboord geplaatst. De over-
gangsplanken zijn gevormd uit gehalveerde boomstammen, evenals bij de andere schepen van
het type Zwammerdam.

In Zwammerdam zijn in totaal zes verschillende schepen gevonden, waarvan er drie behoren
tot de vrachtschepen van het type Zwammerdam. De andere schepen waren zogenaamde
boomstamboten.
Zwammerdam II was een 22,75 meter lange platbodem, met een breedte van 2,95 meter. De
lengte-breedte verhouding is daarmee 1 : 7,7. Aan de hand van aardewerkvondsten uit de
omgeving is bepaald dat het schip moet zijn gezonken in de tweede helft van de tweede eeuw
AD, of in het begin van de derde eeuw AD.28 Er zijn geen dendrochronologische of C14 date-
ringen van het schip bekend.
Het schip is opgebouwd uit een vlakke bodem van glad gelegde planken; de overgang tussen

het vlak en de scheepswand werd gevormd door een in doorsnede L-vormige kim. De wand
was nog opgehoogd door een overnaads geplaatste gang, waarmee een totale hoogte van 0,95
meter werd bereikt. Het vlak werd bijeengehouden door in totaal 40 leggers, welke zo waren
geplaatst dat de gevorkte einden van deze leggers om en om naar stuur- of naar bakboord
waren gericht. Deze om en om plaatsing van de knieën is typerend voor dit soort schepen. In
de gladde leggereinden waren met behulp van een pen/gat verbinding oplangers gestoken, die
met spijkers aan de scheepswand waren bevestigd.
Het is opvallend, dat hier gebruik is gemaakt van de Mediterrane pen-gat verbinding. Dit is

het enige schip waarbij deze constructie voorkomt; bij de overige schepen zijn de leggers in
paren geplaatst, waarbij per paar de knieën alternerend naar links of naar rechts waren
geplaatst. Het gebruik van pen/gat verbinding wijst op Romeinse invloeden. Bij Keltische
schepen is deze bouwmethode niet gebruikelijk, maar in het Middellandse Zeegebied werd het
algemeen toegepast in verschillende houtconstructies, ook buiten de scheepsbouw. De con-
structie van het mastspoor doet volgens De Weerd te zwak aan om een grote mast gedragen te
kunnen hebben.29 Mogelijk moet worden gedacht aan een kleine mast om een jaaglijn aan te
bevestigen.
Het breeuwsel van Zwammerdam II bevatte pollen van zilverspar (abies) en fijnspar (picea),

welke beide in ons gebied niet voorkwamen. De bovenloop van de Rijn is het dichtst bijzijn-
de gebied waar deze bomen voorkwamen. Van het breeuwsel is vastgesteld, dat het tijdens de
bouw van het schip is aangebracht.

Zwammerdam IV wordt gedateerd rond 97 AD( kapdatum).30 Dit is overigens de enige keer
dat deze datering wordt gegeven; in andere literatuur wordt een datering van na 150 AD
genoemd.31 Het is vreemd dat ook De Weerd deze datering in andere publicaties niet noemt,
aangezien hij dit in zijn proefschrift wel doet. De lengte bedraagt 34 meter, de breedte 4.4
meter. De lengte- breedte verhouding bedraagt hiermee 1 : 7,7. De hoogte bedraagt 1,20 meter.
De overgang van het vlak naar de wanden van het schip wordt gevormd door een in doorsnee
L-vormige kim.
Bij dit schip zijn de leggers en knieën niet uit één geheel gemaakt, maar zijn de knieën apart

geplaatst op de leggeruiteinden. Tussen de planknaden is baksteengruis aangetroffen, een aan-
wijzing voor een lading dakpannen of tegels. Mogelijk kan dit schip in verband gebracht wor-
den met de bouw van het stenen castellum na 175 AD en is dus ruim 80 jaar in de vaart
geweest.32
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Zwammerdam VI had een lengte van 20,30
meter bij een breedte van 3,55 meter. De
lengte-breedte verhouding bedraagt dus 1 :
5,7. Aan de hand van aardewerkvondsten uit
de omgeving is bepaald dat het schip moet
zijn gezonken in de tweede helft van de twee-
de eeuw, of in het begin van de derde eeuw
AD. Er zijn geen dendrochronologische of
C14 dateringen van het schip bekend. 
De overgang van het vlak naar de wand

wordt gevormd door een in doorsnee L-vor-
mige kim. In tegenstelling tot de andere sche-
pen van het type Zwammerdam, werd er bij
Zwammerdam VI geen gebruik gemaakt van
dubbele, alternerend geplaatste spanten. De
spanten zijn wel alternerend geplaatst, maar
liggen niet in paren. Tevens is alleen bij dit
schip met zekerheid vastgesteld dat er
gebruik is gemaakt van de mediterrane hout-
verbinding in veer- deuvel techniek (bij
Zwammerdam 2 werd gebruik gemaakt van
een pen-gat verbinding). Het is echter goed mogelijk dat planken met deze verbinding secun-
dair in het schip zijn gebruikt.33

Over de manier waarop de schepen werden voortbewogen bestaat nog veel onduidelijkheid.
De constructie van de Zwammerdamschepen uit Woerden en Zwammerdam II met het mast-
spoor en de zware mastbank maakt het misschien wel mogelijk dat deze schepen zijn gezeild.
De overige schepen hadden vaak een zeer klein mastgat voor een groot schip. Of deze mas-
ten, als ze al met een zeil werden uitgerust de schepen tot goede zeilschepen maakten valt ern-
stig te betwijfelen. Waarschijnlijker is dat ze meer als hulpzeil hebben gediend wanneer het
schip voor de wind stroomopwaarts voer. Een andere mogelijkheid is dat de mast werd
gebruikt om een jaaglijn aan te bevestigen.Dat jagen bekend was bij de Romeinen, blijkt onder
andere uit onderstaande afbeeldingen.
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Tabel 4.1. 
Overzicht van de schepen met bijbehorende datering
——————————————————————————————

Schip Datering
Bevaix 182 AD
De Meern 1 148 +/- 6 AD
De Meern 4 vóór 125 AD
Druten 200 AD
Kapel Avezaath 100-160 AD
Pommeroeul 50-150 AD/150-225 AD
Woerden 1 170-175 AD
Woerden 7 130-138 ± 20 AD
Yverdon tweede helft eerste eeuw AD
Zwammerdam 2 150-225 AD
Zwammerdam 4 97 AD
Zwammerdam 6 150-225 AD
Xanten-Wardt 90 AD
Köln 90 AD
Mainz 89 AD

——————————————————————————————

Figuur 4.3. 
Grafrelief van de schipper
Blussus, detail. Opvallend is de
korte mast, welke gebruikt kan
zijn voor de bevestiging van een
jaaglijn. Verder zijn er meerdere
riemen te zien, welke kunnen
zijn gebruikt om het schip bij te
sturen bij een stroomafwaartse
vaart. Ellmers, 1978, 4.



Het schip dat in 2003 in Woerden werd aangetroffen leek aanwijzingen te hebben voor een
roei- inrichting, waarmee het volgens de opgravers mogelijk zou zijn om stroomopwaarts te
roeien. In de wanden zijn namelijk gaten te zien, waardoor roeiriemen gestoken konden wor-
den. Ook zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van roeibanken. Er moet minimaal plaats
zijn geweest voor twaalf roeiers. Het is echter de vraag of deze roeiers het schip daadwerke-
lijk hebben voortgedreven, of dat ze met de roeiriemen het schip konden bijsturen. Er wordt
wel aangenomen dat er zowel aan de voor- als de achterzijde van het schip plaats was voor
roeiers, maar bewezen is dit niet.
Het is mogelijk, dat de schepen die in Zwammerdam zijn gevonden een zelfde inrichting

hebben gehad, maar deze schepen waren niet meer compleet genoeg om dit met zekerheid vast
te kunnen stellen. 
Eén van de schepen afkomstig uit Pommeroeul had, zoals hierboven al vermeld, een gang-

boord dat extreme slijtage
vertoonde. Dit kan zijn ver-
oorzaakt doordat het schip
met een vaarboom werd
voortbewogen. Het constante
heen en weer lopen met de
vaarboom zou dan de slijta-
gesporen hebben veroor-
zaakt.

Een laatste mogelijkheid is het idee dat de schepen slechts éénmalig werden gebruikt. De
schepen zouden dan stroomopwaarts zijn gebouwd, een enkele reis met lading maken en op
de plaats van bestemming worden gedemonteerd, waarna het hout kon worden hergebruikt.
Een aanwijzing voor deze theorie wordt gevormd door de schepen die in Zwammerdam zelf

zijn gevonden. Deze zijn als geheel gebruikt om als oeverversteviging te dienen. Dat dit is
gebeurd hoeft echter niet te betekenen dat de schepen ook met deze bedoeling zijn gebouwd.
Na de watersnoodramp van 1953 zijn er ook schepen gebruikt om erger te voorkomen. Deze
schepen zullen niet voor dit doeleinde zijn gebouwd, maar zijn er uiteindelijk wel voor
gebruikt. Als daarnaast de dateringen van De Weerd correct zijn is ‘Zwammerdam IV’ 80 jaar
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Figuur 4.4. 
Schip dat wordt gejaagd op de zuil van Igel. Datering: midden derde eeuw AD. Schindler, 1980, p. 43.

Figuur. 4.5. 
Sterk versleten gangen van schip
uit Pommeroeul. Deze slijtage
kan er op duiden dat het schip is
voortbewogen door middel van
bomen. Maarleveld/ van Ginkel,
1990, 131.



in de vaart geweest en kan dus ook niet bedoeld zijn geweest voor eenmalig gebruik.
Een andere aanwijzing voor het bestaan van de ‘wegwerpschepen’ kan mogelijk het feit zijn

dat de schepen weinig langs de bovenloop van de Rijn worden gevonden. Dit zou kunnen aan-
tonen dat de schepen niet stroomopwaarts voeren. Er zijn echter wel degelijk twee schepen
van het type Zwammerdam bekend uit Mainz. Het feit dat de schepen weinig langs de boven-
loop van de Rijn worden gevonden kan mogelijk verklaard worden door de ruwere aard van
de rivier, wat voor slechte conserveringsomstandigheden zorgt.
De meeste schepen uit Nederland zijn gevonden in verlande rivierarmen, wat zorgde voor

een goede conservering. Er zijn ook schepen die sporen vertonen van vele reparaties, die wij-
zen op een langer bestaan van het schip dan een enkele reis. Het schip uit De Meern is te mooi
afgewerkt om de theorie aannemelijk te maken. Het is niet waarschijnlijk dat er zoveel ener-
gie wordt gestoken in de bouw van een schip, als dit schip vervolgens gebruikt wordt als leve-
rancier van bouwhout. Tevens is dit schip, als de dateringen juist blijken te zijn, mogelijk 50
jaar in de vaart geweest, wat wel erg lang lijkt te zijn voor een eenmalige vaart stroomafwaarts
naar Nederland.

Discussie
De schepen van het type Zwammerdam zijn zeer groot, waarschijnlijk te groot voor een loka-
le behoefte. Morel gaat er van uit dat in de eerste eeuw AD de schepen van de inheemse bevol-
king niet langer zullen zijn geweest dan twintig meter.34 Ondanks de vele onderlinge ver-
schillen zijn de schepen qua constructie toch wel vrijwel gelijk aan elkaar. De meest opval-
lende overeenkomstige kenmerken zijn: De paarsgewijs geplaatste spanten met aangegroeide
knieën die wisselend naar stuur- of naar bakboord wijzen, de in doorsnede L-vormige kim-
plank, ontstaan uit een uitgeholde, gehalveerde boomstam en het gebruik van grote ijzeren
nagels bij de bevestiging van de verschillende elementen. Waarschijnlijk heeft de inheemse
boomstamkano model gestaan voor dit type schip.
Alle schepen hebben een lengte van meer dan vijftien meter en een laadvermogen van meer

dan vijf ton, tot mogelijk zelfs honderd ton.
Een opvallend verschil tussen de schepen is het verschil in de lengte-breedte verhouding van

het schip dat in Vleuten- de Meern is gevonden en de overige schepen. De schepen die gevon-
den zijn in Zwammerdam zijn naar verhouding veel breder. Hierdoor zijn deze schepen beter
geschikt voor het vervoeren van bulkgoederen. Naast het vervoer van bulkgoederen, moeten
de schepen ook zeer geschikt zijn geweest voor het vervoer van troepen of levende have, zoals
paarden. Het is mogelijk dat de smallere schepen werden gebruikt voor andere goederen dan
de lompere varianten
Het eerste schip dat in Woerden is gevonden had een verhouding vergelijkbaar met het schip

uit De Meern, maar de precieze verhouding kon hier niet exact van vast worden gesteld omdat
er maar tien meter van kon worden opgegraven. De lengte wordt geschat op 25 meter, de
breedte kon worden vastgesteld op 3,1 meter. Als de lengte zou kloppen, zou dat een verhou-
ding van 1 : 8 opleveren. De verhoudingen van de overige schepen liggen overwegend rond 
1 : 6 of 1 : 7, terwijl deze verhouding bij De Meern 1 : 9 bedraagt. Het schip uit Druten had
een verhouding van 1 : 9,6; dus dat is ook vergelijkbaar met De Meern 1.
Dit neemt echter niet weg dat de schepen wel tot hetzelfde type behoren. Men heeft in dezelf-

de traditie een schip gebouwd, dat waarschijnlijk een andere functie had dan vervoer van zeer
zware bulkgoederen. Mogelijk moet deze functie worden gezocht in het vervoer van meer luxe
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goederen of in ieder geval minder ‘lompe’goederen dan bouwstenen. De schepen van het type
Zwammerdam tonen een ontwikkeling van riviervaartuigen, gebruikt voor het vervoeren van
zware vrachten. Dit gebeurde mogelijk in antwoord op de vraag van de Romeinse bezetters,
aangezien het niet logisch lijkt dat de schepen zijn ontstaan uit een verdere ontwikkeling van
de inheemse schepen, zonder invloeden van buitenaf.
De schepen zijn niet pas na 150 AD ontstaan, zoals vaak is aangenomen, maar eerder rond

90 AD of mogelijk zelfs nog vroeger. De schepen zijn echter wel zeer veelvuldig gebruikt in
de periode na 150 AD. Voor een vroegere datering van de opkomst van de schepen spreken de
vondsten uit Zwammerdam (IV), het schip gevonden in Xanten, het schip uit Keulen, het schip
uit Yverdon en de schepen uit Mainz. Het feit dat vaak wordt aangenomen dat de schepen pas
na 150 AD zijn ontstaan wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat vaak het moment van
zinken wordt bepaald in plaats van de bouwdatum.

Verstening van de limes
Om de oorsprong van de schepen beter te kunnen verklaren, is het noodzakelijk ze in een bre-
dere context te plaatsen. Hieronder volgt een kort overzicht van het ontstaan van de limes en
de ontwikkeling ervan. De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van het steengebruik in de ver-
schillende militaire nederzettingen.

De limes bestond uit een lint van castra (legioensvesting) en castella (hulptroepenvesting), met
daartussen verschillende wachttorens. Dit lint begon bij het stroompje de Vinxtbach, dat haar
naam had te danken aan de ligging aan de grens (ad fines). De rij castra en castella volgt de
Rijn (de Vinxtbach mondt uit in de Rijn) tot aan Katwijk. Samen met de wachttorens en de
doorgaande weg langs de rivier vormden deze legerplaatsen de limes, met de Rijn als aorta.
In het Rijnland, waar hout in grote hoeveelheden aanwezig was, kwam pas relatief laat de

behoefte op om over te gaan op steenbouw.35 Steen moest immers in de Eifel worden gewon-
nen en van daaruit worden vervoer, wat een behoorlijke onderneming was. Eik was een veel-
gebruikte houtsoort. Met name de zomereik hoort thuis in de ooibossen die zich op de
Rijnoevers bevonden.36 Naast eik konden er lokaal verschillende andere houtsoorten worden
gewonnen, waaronder els, es, wilg en iep. De eerste Romeinse verdedigingswerken werden
dan ook opgetrokken uit hout. De traditionele castra, ofwel marskampen, waren van oor-
sprong ook gebouwd met de eenvoudigst te verkrijgen bouwmaterialen: aarde, leem en/of
hout.37

Het lijkt er op dat het hout dat werd gebruikt voor de bouw van castella, over het algemeen
afkomstig was uit de directe omgeving van de bouwplaats. Alleen abies alba (zilverspar) moet
zijn geïmporteerd, aangezien deze niet in onze omgeving voorkomt; de noordelijke grens van
deze houtsoort ligt bij het Zwarte Woud en de Vogezen. Deze houtsoort moet dus over de Rijn
zijn aangevoerd, mogelijk samengebonden in vlotten. Op het totaal van het houtgebruik heeft
de zilverspar echter een klein percentage uitgemaakt. Bij de meeste Romeinse vindplaatsen
lijkt het spectrum van gebruikte houtsoorten te bestaan uit lokale houtsoorten als els, eik, iep,
es en esdoorn, met daarnaast enige import van zilverspar.38

De meest gebruikte materialen, hout, leem en aarde zijn goed geschikt om snel mee te kun-
nen werken, maar hebben geen permanent karakter en kunnen geen langdurige aanvallen
weerstaan. In eerste instantie was het legerkamp ook niet bedoeld om aanvallen te kunnen
weerstaan, omdat de strijd plaatsvond in het open veld en behoefde dus ook niet te bestaan uit
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duurzame materialen. Daar waar geen aarde, hout of leem aanwezig was, werd soms gebruik
gemaakt van steen, maar dat is in Germania niet het geval.
Het eerste steengebruik vindt plaats tijdens de regering van Claudius (41-54 AD). Tijdens

deze regering zijn er aanwijzingen voor een stenen gebouw in Xanten.39 Tijdens de regering
van Nero (54-68 AD) wordt dit begin in het steengebruik op kleine schaal voortgezet als rond
55 AD Neuss gedeeltelijk wordt herbouwd uit steen. Het kamp kreeg een indrukwekkende
massieve stenen toegangspoort en waarschijnlijk werd ook de muur om het kamp uit steen
opgetrokken. Op het moment dat de herbouw in steen plaats vindt, is het oorspronkelijke
kamp uit aarde en hout ongeveer twintig jaar oud. Het is opvallend dat bij de bouw van de
massieve, sierlijke stenen toegangspoort meer aandacht is besteed aan uiterlijk vertoon dan
aan functionaliteit. Het ontwerp lijkt gekopieerd te zijn van de toegangspoort van Fréjus, een
civiele nederzetting.40 Het vroege steengebruik in Neuss lijkt op zichzelf te staan, terwijl tege-
lijkertijd verschillende andere kampen ook al behoorlijk op leeftijd zijn; Mainz bestond al
sinds 12 voor Christus. Rond de tijd dat Neuss in steen wordt opgetrokken wordt ook het
legioenskamp van Bonn vernieuwd41, maar hierbij wordt geen steen gebruikt.

Na Neuss worden rond 70 AD de legioenskampen van Vetera (Xanten), Mainz, Keulen en
Bonn uit steen opgetrokken. Mogelijk kreeg Nijmegen rond 70 AD een stenen toegangspoort;
pas rond de eeuwwisseling is de volledige castra van Nijmegen in steen opgetrokken.42 De
reden voor deze massale herbouw rond 70 AD is dat de castra sterk was beschadigd tijdens de
opstand van Civilis. Het duurt nog zeker tot de regeerperiode van Trajanus voordat de repara-
ties zijn voltooid.43

Tijdens deze Bataafse opstand werd tevens het castellum van Remagen zwaar beschadigd,
dus deze werd ook in steen opgetrokken. Dit is het enige castellum dat al in deze vroege perio-
de steengebruik kent. Het is echter ook het enige castellum dat in de directe omgeving van de
bron van de steenwinning is gelegen. Castella die in dezelfde tijd worden herbouwd, kennen
nog geen steengebruik.44 Er is dus in deze periode een begin in het gebruik van steen, maar
van een grootschalige omschakeling naar het gebruik van steen is nog geen sprake. Dit komt
echter pas echt op gang gedurende de regering van Trajanus (98-117 AD).
Dat men overgaat op het gebruik van steen betekent echter niet dat het geheel in steen werd

opgetrokken; de omringende wal blijft van aarde en ook niet alle gebouwen binnen het kamp
zullen van steen zijn geweest.45 De muur zelf bestaat ook niet uit een puur natuurstenen
geheel. Slechts de buitenste zijden bestaan uit natuursteen, de ruimte ertussen wordt opgevuld
met mortel. Ook kan het voorkomen, dat er alleen een stenen fundament is gebruikt als onder-
steuning van muren uit vakwerk.46 Het gebruik van steen in de verschillende militaire vestin-
gen onderstreept duidelijk dat de periode van expansie voorbij is. Vóór de periode van groot-
schalig steengebruik, tijdens de regering van Trajanus, werd dit bouwmateriaal slechts in
enkele gevallen gebruikt:47

- In steden en coloniae met een oude traditie van stedelijke status (Keulen).
- In regio’s waar geen hout en leem aanwezig is; dit geldt echter niet voor Germania inferior.
- Het geven van meer status aan een legioensvesting, o.a. door een indrukwekkende toegangs-

poort (Neuss).
- Vervanging van muren waarvan het hout en leem te oud is geworden.
- Reparatie van legioensvestingen, beschadigd tijdens de opstand van Civilis.
Bij deze verschillende redenen voor het steengebruik is er bij geen van allen sprake van een
tactische beslissing. Ook is er geen sprake van een massale overstap op steengebruik, maar
lijkt het er op dat per individueel castra wordt besloten over te stappen op steengebruik in

4 Verstening en verscheping; het ontstaan van het Zwammerdammer type 49



plaats van het gebruikelijke hout.
Onder Trajanus wordt het steengebruik meer structureel. Toen deze eerste niet-Italiaanse kei-

zer aan de macht kwam, telde het leger in totaal 28 legioenen, eenzelfde aantal als in de tijd
van Augustus. Het enige verschil is echter, dat het rijk sinds de tijd van Augustus sterk was
gegroeid (Alleen Engeland had al drie legioenen nodig). Naast het feit dat een veel groter
gebied met een relatief klein leger moet worden bestreken, is er een groeiende behoefte aan
soldaten in het Donau gebied.
Omdat er geen ruimte was om het leger verder uit te breiden, moesten er dus uit relatief rus-

tige gebieden troepen worden weggetrokken, wat ze weer meer kwetsbaar maakte. Om deze
kwetsbaarheid te verminderen, moesten alle definitieve grenzen een meer permanent karakter
krijgen en kregen dus structuren opgebouwd uit meer duurzame materialen.48

Daarnaast is er nog een opvallende verandering waar te nemen. Voorafgaand aan de grote
troepenverplaatsing lijkt het er op dat de infrastructuur een sterke opknapbeurt ondergaat.49

De dateringen van het hout uit de weglichamen, gevonden in de Leidsche Rijn, lijken allemaal
te wijzen op een grootscheepse bouwcampagne rond 99-100 AD. Door deze verbetering van
de wegen moest het mogelijk zijn om hetzelfde gebied te verdedigen met een kleiner aantal
soldaten.
Het is waarschijnlijk ook Trajanus geweest, die heeft besloten dat alle legioensvestingen

omgeven moesten zijn door een stenen muur.50 Tijdens zijn regering zijn er dan ook veel for-
ten, op verschillende plaatsen in het rijk, die worden omgebouwd naar stenen fortificaties. De
meest gebruikte materialen blijven echter nog steeds aarde, hout en leem, dus het tactische
voordeel van steengebruik is waarschijnlijk klein geweest. Daarbij moet wel worden bedacht
dat aarde, hout en leem ruim voorradig waren in Germanië en steen veel minder of zelfs niet.
Mogelijk vond de gemiddelde inheemse bevolkingsgroep die de Romeinen wilde aanvallen,
een muur van aarde en hout even indrukwekkend als een stenen muur. Het belang van steen
lijkt vooral te liggen in de duurzaamheid ervan.
Hoewel er op verschillende plaatsen in het rijk zeer veel wordt gebouwd, lijken de activitei-

ten langs de Midden- en Beneden Rijn relatief beperkt te zijn. Dit kan mogelijk worden ver-
klaard door de terugtrekking van het tiende legioen uit Nijmegen in 104 AD.51

Het zijn overigens niet alleen militaire nederzettingen die een groeiend steengebruik kennen
onder de regering van Trajanus. Ook civiele nederzettingen krijgen stenen muren. Onder ande-
re Tongeren werd rond het begin van de tweede eeuw omgeven door een stenen muur.
Onder Hadrianus (117-138 AD) lag de nadruk voornamelijk op het handhaven van de

bestaande grenzen. In Germania Inferior werd in ieder geval Krefeld-Gellep in steen opge-
trokken, waarschijnlijk tijdens de regering van Hadrianus.52 Daarnaast lijken er weinig bouw-
activiteiten te zijn geweest onder zijn regering. Waar elders in het rijk wel werd gebouwd, lijkt
het steengebruik nog steeds een ondergeschikte rol te spelen ten opzichte van de andere bouw-
materialen.
Het steengebruik lijkt toe te nemen onder de regering van Antoninus Pius (138-161). Veel

forten die nog geen steengebruik kenden rond het begin van zijn regering, lijken dat nu wel te
krijgen. Tijdens zijn regering, maar voornamelijk tijdens zijn opvolgers Marcus Aurelius (161-
180) en Commodus (180-193) is er groeiende onrust en neemt de druk op de grenzen van het
rijk ernstige vormen aan. Het grootste probleem is, dat er niet voldoende soldaten lijken te zijn
om de grenzen voldoende te bewaken. Daar komt nog bij, dat bij de verdediging altijd de
nadruk heeft gelegen op de soldaten zelf en niet op het versterken van de militaire nederzet-
tingen.
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In Nedergermanië zijn in deze periode nog steeds castella zonder steengebruik; Valkenburg
krijgt pas rond 178 een stenen ommuring. Het einde van het houten castellum van
Zwammerdam valt tussen 160 en 180.53 Ook in Alphen aan den Rijn wordt pas in de tweede
helft van de tweede eeuw begonnen met grootschalig steengebruik. De datering van de aldaar
gevonden baksteenstempels maakt duidelijk dat er voor die tijd al wel steengebruik plaats-
vond, maar op zeer geringe schaal. Mogelijk wordt hier het beginpunt van het grootschalige
steengebruik gevormd door de stempels van Didius Julianus, de gouverneur van Germania
Inferior tussen 181 en 185 AD.54 In Vechten wordt het stenen fort nog later gedateerd, name-
lijk rond 200 AD.55 Arnhem-Meinerswijk wordt in de derde eeuw omgebouwd naar een ste-
nen fort.56

Behalve steen is hout altijd een zeer belangrijk bouwmateriaal geweest, al ver voordat steen-
gebruik op kwam. In Alphen aan den Rijn werd onder andere zilverspar geïmporteerd, waar-
schijnlijk over de Rijn aangevoerd. Het gebruikte eiken in Alphen was waarschijnlijk afkom-
stig uit de lokale vegetatie, in tegenstelling tot hout dat in Valkenburg werd gebruikt, wat
waarschijnlijk afkomstig was uit het Duitse Rijngebied. Het grootste deel van het hout dat in
Albaniana werd gebruikt had een lokale herkomst.57 Het ingevoerde hout kan in een vlot
samengebonden zijn aangevoerd.
Volgens Haalebos is deze situatie in de meeste castella hetzelfde; het meeste hout, els, eik,

iep, es, is lokaal gewonnen en een kleine gedeelte werd geïmporteerd. Dat het hout vervoerd
kon worden door het samen te binden in vlotten is in het verleden altijd wel aangenomen, maar
er waren nooit sterke bewijzen voor. In De Meern I werd een ijzeren voorwerp gevonden die
kon worden gedetermineerd als een ‘balkenvlotterspoor’, het spoor van degene die zorg droeg
over het transport van de vlotten.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de periodisering van de opkomst van het steengebruik

binnen de militaire nederzettingen in Nedergermanië kan worden opgesplitst naar het steen-
gebruik in de castra en het steengebruik in de castella. De castra lijken allemaal te ‘verstenen’
in de tweede helft van de eerste eeuw AD, terwijl de castella meer geleidelijk lijken te verste-
nen, verspreid over een langere periode. Daarbij valt het op, dat steen in het begin een onder-
geschikte rol lijkt te spelen ten opzichte van de meer gebruikelijke materialen aarde, hout en
leem. De beslissing om over te gaan op steengebruik lijkt per castra of castellum apart geno-
men te worden en geen beslissing te zijn die werd genomen voor de gehele limes.
De periodisering van het steengebruik lijkt dus verspreid te liggen tussen de tweede helft van
de eerste eeuw AD tot in de derde eeuw, waarbij tijdens verschillende perioden pieken waar
te nemen zijn. In onderstaande tabel is een aantal castra en castella te zien met daarbij de
periode van het eerste grootschalige steengebruik.

Bij dit steengebruik binnen
de legerkampen moet niet
alleen worden gedacht aan
het gebruik van natuur-
steen. Ook de keramische
bouwmaterialen, voorna-
melijk baksteen en dakpan-
nen, zijn van zeer groot
belang geweest. De pro-
ductie van deze materialen
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Tabel 4.2. Overzicht van het eerste steengebruik per legerkamp.58

—————————————————————————————————————––––––——

Eerste eeuw Tweede eeuw Derde eeuw
Nijmegen (70) Zwammerdam (160/180) Arnhem Meinerswijk
Xanten Valkenburg (120-178) Utrecht
Neuss (55) Vleuten-de Meern (na150) Vechten (200)
Keulen (70) Alphen na 175
Bonn (70) Krefeld-Gelduba (na 150)
Remagen Durnomagus(150)

Woerden
—————————————————————————————————————––––––——



was in eerste instantie in handen van het leger, maar in de loop van de tweede eeuw zijn er
meer aanwijzingen dat de productie van keramische bouwmaterialen ook in handen van bur-
gers plaatsvindt. Zo heeft bijvoorbeeld Marcus Valerius Sarnus in de tweede eeuw zijn tegels
waarschijnlijk in Gelduba (Krefeld Gellep) geproduceerd en geleverd aan het
Nedergermaanse leger. Hetzelfde geldt voor de pannenbakker Marcus uit Keulen.59 Ook in de
Eifel zijn er aanwijzingen dat de steenwinning niet langer een puur militaire aangelegenheid
is, maar dat er zich ook burgers mee bezig hielden.
Op welke schaal particuliere baksteenlevering aan het leger heeft plaatsgevonden is niet

bekend, waarschijnlijk is het zeer beperkt geweest. In Alphen aan den Rijn zijn bijvoorbeeld
enkele stempels gevonden in de vorm van een kruis, die waarschijnlijk kunnen worden toege-
schreven aan particuliere productie.60 De overgrote meerderheid van de stempels is afkomstig
uit militaire productiecentra. Waarschijnlijk werden de door particulieren geproduceerde
keramische bouwmaterialen ook door particulieren gebruikt en werd er in bepaalde gevallen
geleverd aan het leger. Baksteengebruik vond niet alleen in een militaire context plaats, maar
ook in toenemende mate in een civiele context.
Het baksteengebruik in de villa complexen neemt bijvoorbeeld toe vanaf de tweede eeuw

AD, toen men ook op het platteland overging op het bouwen van stenen huizen. Villa com-
plexen waren overigens niet de buitenhuizen van rijke personen zoals wij ze nu kennen, maar
meer een agrarisch complex, waarvan het hoofdgebouw in Romeinse techniek, dat wil zeggen
in steen of in hout en steen, is opgetrokken.61 Waarschijnlijk werd het baksteen op hetzelfde
villa complex geproduceerd als waar het ook werd gebruikt. Dit blijkt onder andere uit een
villa, opgegraven bij het plaatsje Bedburg/Garsdorf, waar een pannenoven is opgegraven.62

Dit zou kunnen betekenen, dat er voor het baksteengebruik in de villa’s geen grootschalige
transportmiddelen noodzakelijk zijn.

Soldaten langs de limes
Afgezien van de veranderingen die waar te nemen zijn in de gebruikte bouwmaterial, is er in
de loop van de Romeinse overheersing een opvallende verandering waar te nemen in het aan-
tal aanwezige soldaten.
Het leger in Germania Inferior werd gevormd door twee groepen soldaten, de legioensolda-

ten en de hulptroepen. De hulptroepen waren oorspronkelijk afkomstig uit de plaatselijke
bevolking, maar deze worden na de Bataafse opstand vervangen door soldaten uit andere delen
van het rijk. In de loop van de geschiedenis van de Romeinse bezetting treden er regelmatig
verschillen op in de aantallen soldaten en ook in de herkomst van de soldaten.
Opvallend is de drastische daling in het aantal soldaten rond het begin van de tweede eeuw,

waarbij veel soldaten worden verplaatst naar het Donau-gebied. Zo wordt in 104 het tiende
legioen uit Nijmegen weggetrokken en verplaatst naar Boedapest.63 Deze verplaatsing kan
waarschijnlijk in verband worden gebracht met de door Trajanus gevoerde Dacische oorlogen.
Door deze verplaatsingen wordt het

aantal legioenssoldaten gehalveerd en
neemt het aantal hulptroepen af met een
derde. Het totaal aantal soldaten neemt
af van 37.500 tussen 70 AD en 80 AD
tot 21.000 rond 120 AD. Het grensge-
bied moet dus in de tweede eeuw met
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Tabel 4.3. Aantallen soldaten in Germania Inferior64

——————————————————————————————–——

70/71-83 AD 104/106-120 AD
Legioensoldaten 22.000 11.000
Hulptroepen 15.500 10.000
Totaal 37.500 21.000

—————————————————————————–———————



een aanzienlijk kleiner aantal soldaten worden bewaakt, wat ongetwijfeld de nodige verande-
ringen in de organisatie van het leger zal hebben gevergd.

Bevoorrading van het leger
Omdat de schepen van het type Zwammerdam gebruikt konden worden voor verschillende
soorten goederen en zeker ook wel gebruikt zullen zijn in de bevoorrading van het leger, is het
van belang om enig inzicht te verkrijgen in de organisatie van deze bevoorrading. De bevoor-
rading kon namelijk op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij verschillende groepen
een rol speelden. Enerzijds kan het leger zelf voor de bevoorrading zorgen, anderzijds kan het
leger hierbij ook de plaatselijke bevolking inschakelen.65

De bevoorrading van het leger door de lokale bevolking is waarschijnlijk het gevolg van
belastingheffing. Tacitus beschrijft in zijn agricola( 19) dat de lokale bevolking via de indivi-
duele steden zorg moeten dragen voor de bevoorrading van de forten met graan. Hoewel dit
zich in Britannia afspeelt, kan deze situatie in Germania wel vergelijkbaar zijn, aangezien de
Romeinse politiek in de meeste noordelijke provincies hetzelfde zal zijn geweest. Nadat er aan
het einde van de eerste eeuw zeer veel soldaten uit Germania Inferior zijn weggetrokken, is
het vooral de lokale, belastingplichtige bevolking die zorgt voor de levering van granen.
Hierdoor werd het leger en voornamelijk de vloot, minder belast.66

Voor het transport van deze goederen waren verschillende mogelijkheden:67

- De steden zorgen zelf voor het vervoer van de gevraagde goederen;
- De steden schakelen leveranciers in;
- Het leger haalt de goederen zelf op bij de steden;
- Het leger schakelt leveranciers in om de goederen te vervoeren.
Tacitus lijkt voor de eerste mogelijkheid te spreken, waarbij de tweede mogelijkheid niet
wordt uitgesloten. Sporadisch lijkt het te zijn voorgekomen dat soldaten zelf iets ophaalden.68

Het leger is zeker in het begin, dat wil zeggen kort na vestiging in een nieuw gebied, afhan-
kelijk van aanvoer van goederen van verder af.
De lokale bevolking, of het directe achterland kan niet direct na vestiging van het leger vol-

doen aan de gestelde eisen, dus moeten de voorraden van verderaf worden aangevoerd. Uit
studie van het in Keulen gevonden aardewerk blijkt dat in eerste instantie het leger voedsel
kreeg aangevoerd uit verder gelegen gebieden. Vanaf de late eerste eeuw AD kreeg het leger
voedsel uit de directe omgeving van Keulen.69 Dit zou kunnen duiden op een sterkere betrok-
kenheid van de burgerbevolking in de bevoorrading van het leger.
Dat het leger zelf ook handelaren in dienst had, blijkt onder andere uit het voorkomen van

een Frumentarius op een inscriptie gevonden in Nijmegen.70 Hoewel deze frumentarii later
bekend staan als spionnen, zullen zij zich oorspronkelijk met graanhandel hebben bezig
gehouden. Dit blijkt uit de ontlening van de naam aan het Latijnse woord frumentum, dat
graan betekent.
Het is mogelijk dat het leger alleen in tijden van onrust voor het vervoer zorgde, maar dat dit

werd gedaan door de lokale bevolking in tijden van vrede. Aangezien de Germaanse vloot
ervoor zorgde dat er geen of weinig piraterij was, konden burgers veilig zorgen voor het ver-
voer van goederen.
Er waren wel verschillende groothandelaren (negotiatores) in ons gebied actief, onder ande-

re in de graan- en wijnhandel en de handel in vissauzen. Deze handelaren konden zich ver-
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enigen in Collegia. Een voorbeeld voor deze handelaren vormen de verschillende wij-altaren,
opgesteld ter ere van verschillende goden.
Een voorbeeld hiervan is het altaar gevonden in Vechten, opgesteld door Tongerse schippers

aan de godin Viradecdis. Het is mogelijk, dat deze Tongerse schippers hebben gehandeld in
granen en dit hebben vervoerd naar het Vechtense castellum.71 Dit was noodzakelijk, aange-
zien er in het rivierengebied niet voldoende grond was om al het benodigde graan te verbou-
wen. Daarnaast hebben de negotiatores ook gehandeld in zout en vis uit de kustgebieden. Deze
handelaren zullen deels hun eigen vervoersmiddelen hebben gehad en daarnaast hebben zij
waarschijnlijk gebruik gemaakt van grotere transportondernemingen.72

Conclusies
Door de opkomst van het scheepstype ‘Zwammerdam’ in haar volledige context te plaatsen,
wordt een aantal zaken duidelijk. Het is helaas niet mogelijk om daarmee de opkomst van het
scheepstype volledig te verklaren. Door bestudering van de bekende schepen in Germania
Inferior en enkele schepen uit omringende gebieden blijkt dat de schepen niet zijn ontstaan in
de tweede helft van de tweede eeuw AD, maar aan het einde van de eerste eeuw AD. Hierdoor
moeten de schepen in een andere context worden geplaatst. De schepen zijn dan namelijk niet
ontstaan tijdens het grootschalige steengebruik als de castella in steen worden opgetrokken als
gevolg van groeiende onrusten langs de grenzen van het rijk, maar in een stabiele periode van
relatieve rust en economische groei. Dit is wel de periode waarin een begin in de opkomst van
het steengebruik is waar te nemen.
Dit neemt niet weg dat het overgrote deel van de gevonden schepen wel uit de tweede helft

van de tweede eeuw stamt, maar dit kan een andere oorzaak hebben. Een groot deel van de
gevonden schepen is namelijk gezonken in riviertakken, welke spoedig na het zinken van de
schepen zijn verland, namelijk in het begin van de derde eeuw tijdens de Duinkerke II trans-
gressiefase. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd, dat deze schepen beter bewaard zijn
gebleven dan schepen die al eerder zijn gezonken, wat ons beeld mogelijk heeft vertroebeld
en er ten onrechte voor heeft gezorgd dat er zoveel schepen uit de tweede helft van de twee-
de eeuw worden gevonden.
Het ontstaan van de schepen moet dus in een andere context worden geplaatst. Rond het

einde van de eerste eeuw AD en het begin van de tweede eeuw AD wordt een groot deel van
de in ons gebied aanwezige soldaten weggetrokken naar andere plaatsen. Een even groot
gebied moet vanaf dat moment worden bewaakt door een kleiner aantal personen. Mogelijk
heeft het leger, als gevolg van dit gekrompen personeelsbestand, een beroep gedaan op de
plaatselijke bevolking. Het is niet geheel ondenkbaar dat deze bevolking werd ingezet bij
bepaalde ondersteunende taken, zoals de bevoorrading.
Daarnaast is er in dezelfde tijd een toename te zien in de activiteiten die door de inheemse

bevolking zelf worden ontplooid. Zo komen er civiele pannenbakkerijen en is er in het Brohl
dal te zien dat de steenwinnigsactiviteiten van het leger worden overgenomen door burgers.
Daarnaast komen er waarschijnlijk voedselleveranciers die niet aan het leger waren gebonden.
De theorie van de schepen die eenmalig werden gebruikt om op de plaats van bestemming te

worden gesloopt en gebruikt als bouwmaterialen lijkt niet houdbaar. Hoewel er schepen als
geheel zijn gebruikt als oeverversteviging, lijkt dit niet de oorspronkelijke functie van het
schip te zijn geweest, maar meer een toegewezen functie tijdens een noodgeval, bijvoorbeeld
een dreigende overstroming. Sprekend hiervoor is het tweede schip van het type
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Zwammerdam, gevonden in De Meern. Deze lijkt als een soort stroombreker te zijn geplaatst
in een bocht van de rivier om te voorkomen dat deze haar loop verder zou verleggen.
Een sterk punt tegen het eenmalig gebruik is het schip ‘De Meern 1’, welke mogelijk 50 jaar

in gebruik is geweest. Verder vertonen verscheidene schepen verschillende sporen van repara-
ties, welke niet tijdens één vaart zullen zijn uitgevoerd, maar tijdens een langer bestaan van
het schip. Daarnaast is het mogelijk dat Zwammerdam IV zeer lang in gebruik is geweest.
Een ander punt om de theorie van het eenmalig gebruik van de schepen te bewijzen hield in

dat de schepen niet stroomopwaarts zouden kunnen varen. Omdat een eeuwige vaart stroom-
afwaarts niet mogelijk is, zou een schip inderdaad maar eenmalig gebruikt kunnen worden. Er
zijn echter verschillende reliëfs met afbeeldingen van schepen die gejaagd worden, wat een
stroomopwaartse vaart wel aannemelijk maakt. Het jagen zal vast niet eenvoudig zijn geweest,
maar met vereende krachten was het waarschijnlijk wel mogelijk om een licht beladen schip
de relatief traag stromende Nedergermaanse rivieren op te trekken. Deze punten in beschou-
wing nemend, kan waarschijnlijk worden geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat de
schepen van Zwammerdam bedoeld zijn geweest voor een eenmalig gebruik.

Op de vraag hoe de schepen zijn voortbewogen is geen eenduidig antwoord te geven. Zoals al
gezegd was het mogelijk om de schepen te jagen. Omdat de meeste schepen geen zware mast
hebben gehad, wat blijkt uit de afmetingen van het mastgat, valt aandrijving alleen door de
wind zo goed als af. Er kan wel een klein hulpzeil zijn geweest om het schip mee bij te stu-
ren. Tevens was de mast geschikt voor de bevestiging van een jaagtouw. Daarnaast werd er
waarschijnlijk gebruik gemaakt van het zogenaamde bomen en zijn er aanwijzingen dat som-
mige schepen geroeid konden worden.

Het versteningsproces van de limes vindt plaats over een langere periode. In de tweede helft
van de eerste eeuw AD wordt er op kleine schaal gebruik gemaakt van steen in de castra. Het
steengebruik in de castella vindt plaats vanaf de tweede eeuw AD, met name in de tweede helft
van die eeuw. Er is dus wel een piek in steengebruik waar te nemen in de tweede helft van de
tweede eeuw AD, maar dit is niet de enige periode waarbinnen steen wordt gebruikt. Mogelijk
kan de piek in het steengebruik in de tweede helft van de tweede eeuw AD wel de hoeveel-
heid schepen verklaren die in dezelfde periode lijken te zijn gezonken.
Bij het vervoer en mogelijk ook bij de winning van het gesteente dat wordt gebruikt in de

verschillende castra en castella is de Germaanse vloot nauw betrokken, wat blijkt uit ver-
schillende inscripties. Ook is de Germaanse vloot in rustige tijden betrokken bij verschillen-
de bouwprojecten in een civiele context en werken er lokaal gerekruteerde mensen binnen die-
zelfde vloot. Voor het vervoer van alle goederen wordt onder andere gebruik gemaakt van
schepen van het type Zwammerdam. Daarnaast zullen er nog andere schepen zijn gebruikt,
maar deze ontbreken tot nu toe in ons archeologisch bestand.

Het is opvallend, dat de schepen lijken te ontstaan in de jaren 90 van de eerste eeuw AD. Dit
is dezelfde tijd als de hierboven genoemde afname van het aantal soldaten en een groeiend
particulier initiatief in de handel. Het is daarom mijn voorzichtige conclusie dat de schepen,
die sterke inheemse kenmerken vertonen, zijn ontstaan als gevolg van deze invloeden.
In eerste instantie is het scheepstype ontstaan uit de vraag van het Romeinse gezag, die als
gevolg van een sterk verminderde troepensterkte mogelijk hierbij een beroep deed op de loka-
le bevolking. Deze bevolking was nog niet bekend met zeer grote vrachtschepen, dus werden
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de gebruikelijke kleine schepen als het ware in een grote schaal uitgevoerd met gebruikma-
king van Keltisch/Germaanse scheepsbouwmethoden. Als de welvaart groeit in de periode van
vrede gaat diezelfde bevolking zelf mogelijk ook gebruik maken van dit nieuwe scheepstype.
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5 Houten schepen op de Rijn
GERRIT SCHUTTEN

Inleiding
Dit artikel wil een overzicht geven van de houten schepen op de Rijn in de situatie in de twee-
de helft van de 19e eeuw. Dit overzicht is opgebouwd met behulp van een beperkte litera-
tuurstudie. Hierbij wordt mede onderzocht, in hoeverre het idee van het maritime cultural
landscape van Westerdahl in het stroomgebied van de Rijn wordt bevestigd. Verder wordt
ingegaan op de vorm en constructie van de schepen en het varen zelf. De Beneden-Rijn krijgt
hierbij bijzondere aandacht.

Het maritime cultural landscape van Westerdahl
In 1988 introduceerde de Zweed Westerdahl het begrip maritime cultural landscape. Zo’n
landschap bestaat uit een aantal transport zones. Volgens Westerdahl werden in zo’n transport
zone alleen voor dat gebied specifieke vaartuigen gebruikt. Hij heeft het bestaan van deze
zones vastgesteld op de noordoostkust van Zweden..1 In dit artikel zal de term vaarzone wor-
den gebruikt.
Langs de noordoostkust van Zweden treft men een reeks riviermondingen aan, elk met een

daarachter liggend stroomgebied. Op zo’n rivier werden vaartuigen gebruikt, die typisch
waren voor dat riviersysteem. Zeeschepen drongen het vrij vlakke deel van de benedenrivier
binnen tot een punt waar de rivier te ondiep werd, of de stroom te sterk. Daar lag als regel een
dorp waar de koopwaren werden overgeladen in kleinere schepen. In de loop van de tijd ver-
plaatste dit overlaadpunt zich naar de kust, omdat de zeeschepen in de loop van de tijd groter
werden. Westerdahl spreekt hier van een waterfront zone.
Bovenstrooms van genoemd overlaadpunt werd ook gevaren, maar tengevolge van de gerin-

gere diepte of de sterkere stroom waren de daar gebruikte schepen kleiner. In noordoostelijk
Zweden werden deze kleine vaartuigen gebruikt door de boeren die sinds de 18e eeuw in dat
gebied woonden. Aan het boveneind van zo’n vaarzone was een tweede overlaadpunt waar de
stroom te sterk werd om te varen. Westerdahl noemt dit de coastal zone. Bovenstrooms van
het tweede overlaadpunt werden kleine, overnaadse en genaaide bootjes gebruikt, die zo licht
waren, dat één man ze voorbij stroomversnellingen kon dragen of slepen. Westerdahl spreekt
hier van de inland zone.
Per riviersysteem met stroomgebied waren hierdoor tenminste drie verschillende soorten

vaartuigen in gebruik, elk op een verschillend gedeelte van de rivier. Het geheel van vaarzo-
nes en riviersystemen noemt Westerdahl het maritime cultural landscape. In zijn boek
Norrlandsleden van 1989 heeft Westerdahl de overblijfselen van deze vorm van scheepvaart
voor de noordoostkust van Zweden geïnventariseerd en gepubliceerd.

De vaarzones van de Rijn en zijn zijrivieren
De Rijn kennen we thans als een goed bevaarbare, sterk gereguleerde rivier. Honderdvijftig
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jaar geleden was dat geheel anders. De Zwitserse Rijn was/is tot de watervallen van
Schaffhausen een rustige, voor kleine schepen goed bevaarbare rivier. Van Schaffhausen tot
Basel was deze rivier vrijwel onbevaarbaar vanwege vele rotsrichels, klippen en stroomver-
snellingen. Beneden Basel was de Rijn een wildwaterrivier die zijn bedding moest zoeken tus-
sen rolstenen en gruisbanken.
Bij Straatsburg komt de rivier terecht in een alluviale hoogvlakte waar hij zich met vele kron-

kelingen en zijarmen een bedding doorheen had gebaand. Van Bingen tot Koblenz stroomt de
Rijn door een smal dal tussen de Hünsrück en het Taunusgebergte. In 1832 is de nauwe door-
gang (8 meter) bij Bingen verbreed tot 30 meter. Voordien vormde zich bij hoog water boven
het Binger Loch een grote watervlakte. Bij Koblenz komt de rivier opnieuw in een laagvlak-
te: de Beneden-Rijn. Maar ook hier was de rivier onregelmatig met vele sterke bochten en
zandplaten; men moest voortdurend de plechtgarde gebruiken om de lokale diepte peilen. Wel
was het water helder; men kon de kies zien rollen.

De Beneden-Rijn vormde een vaarzone van Koblenz jusqu’ à la mer: lengte ruwweg 400 km.
Het hoogteverschil over dit traject bedraagt 55 meter. De vaarzone van de Midden-Rijn liep
van Koblenz tot Straatsburg, lengte 300 km; het hoogteverschil bedraagt hier 125 meter. De
vaarzone van de Boven-Rijn
strekte zich uit tot Basel,
lengte 130 km; het hoogtever-
schil bedraagt hier 50 meter.
De grootste schepen vond

men op de Beneden-Rijn.
Hier werd vrachtvaart bedre-
ven met Dorstense aken van
40 x 6 meter, met een laad-
vermogen van 180 à 260 ton.
Daarnaast waren in deze
vaarzone vele kleinere vracht-
schepen te vinden, zoals de
kenen van de Midden-Rijn.
Ondanks een zware concur-
rentie van spoorwegen en
sleepvaart met sleepboten
heeft de zeilvaart zich hier tot
1910 kunnen handhaven.
Dankzij de heersende westen-
winden konden de schepen de
rivier opzeilen tot de
Pannerdense Kop en bij gun-
stige wind tot Lobith. Daar-
boven werden ze stroomop-
waarts gejaagd met paarden.
Stroomafwaarts werd geste-
veld (zie blz. 71) en beneden
de Pannerdense Kop gedreven.
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Figuur 5.1. Kaart met de vaargebieden van Rijn en de Maas.
B = Basel; Bb = Bamberg; Bn = Bingen; C = Colmar; 
F = Frankfurt; G = Giessen; K = Keulen; Ka = Karlsruhe; 
Ko = Koblenz;  L = Luik; Lg = Laufenberg; M = Mainz; 
Mz = Metz; R = Rotterdam; S = Straatsburg; Sa = Saarbrücken;
Sn = Sedan; St = Stuttgart; T = Trier; W = Wesel; Wn = Witten.



In de vaarzone van de Midden-Rijn, van Keulen tot Straatsburg, waren vrachtschepen te vin-
den met een lengte van ca. 40 meter, een breedte van 5 à 6 meter en een laadvermogen van
100 tot 150 ton. De grootste exemplaren konden bij laag water niet volledig worden geladen.
Deze schepen stonden in Nederland bekend als kenen. Daarnaast werden kleinere vrachtsche-
pen gebruikt als aanhangschip met een laadvermogen van 15 à 40 ton, de zogenaamde
Schniecken; deze waren afkomstig van de zijrivieren.2

Benedenstrooms van Spiers (tussen Mannheim en Karlsruhe) werden deze schepen stroom-
opwaarts gesleept met paarden, voor 150 ton zo’n 10 à 12 paarden. Bovenstrooms van Spiers
werden vanwege het ontbreken van een jaagpad mensen gebruikt, voor 150 ton zo’n 80 à 90
mensen. Het aantal jaagpaarden langs de Rijn bedroeg volgens schatting zo’n 3000.3 Elke
scheepsjager had meerdere paarden. Als het hoog water was, stond het jaagpad onder water en
kon er niet worden gevaren.4

Tussen Basel tot Straatsburg vormde de Rijn een aparte vaarzone, de Boven-Rijn. Hier wer-
den schepen gebruikt tot 25 meter lengte en 3,5 meter breedte. Stroomafwaarts kon hiermee
30 à 75 ton worden vervoerd. Vanwege de hoge stroomsnelheid kon hiermee stroomopwaarts
nauwelijks een derde of een vierde worden vervoerd, zodat scheepvaart stroomopwaarts maar
weinig plaatsvond. Tussen Basel en Laufenburg werden zogenaamde Waidlingen gebruikt met
een lengte van 18 meter, een breedte van 1,5 meter en een laadvermogen van 5 à 8 ton. Vanuit
Zwitserland kwamen lichtgebouwde vurenhouten schepen, zogenaamde Lauertannen, de
rivier afzakken tot Straatsburg; zij hadden een laadvermogen van 20 à 25 ton, soms tot 40 ton.5

Tot in de 19e eeuw voeren vele van deze Lauertannen zonder onderweg havens aan te doen
naar Holland en werden daar gesloopt.6

De bevaarbare zijrivieren van de Rijn vormden elk een eigen vaarzone met eigen typen vracht-
schepen. De Maas was een regenrivier met bij laag water hooguit 1 meter diepte. Deze rivier
vormde een eigen vaarzone met kleine en grote schepen. De kleine maasponten maten 12 à 15
meter bij 2,5 meter, met een laadvermogen van 10 à 25 ton. De herna’s waren 35 meter lang
bij een breedte van 5 meter en een laadvermogen van ca. 120 ton. Deze schepen werden
stroomopwaarts gejaagd met paarden en dreven stroomafwaarts met de stroom mee. Om bij
dit drijven stuur op het roer te houden, werd een klein razeil gevoerd.7

De Lippe is alleen in de 19e eeuw bevaren, nadat hij met sluizen bevaarbaar was gemaakt
van Wesel tot Lippstadt (hemelsbreed 120 km). De hier gebruikte schepen waren 23 meter
lang en 4 meter breed. Bij een diepgang van 85 cm kon 65 ton worden geladen. Van Wesel tot
Lünen werden grotere schepen gebruikt, namelijk van 33 x 5,8 meter, die bij een diepgang van
85 cm 125 ton konden laden.8 Vermoedelijk hadden de schepen van de Lippe dezelfde vorm
en constructie als die van de Ruhr.9 Overigens werden in Dorsten aan de Lippe een zeer groot
aantal houten schepen gebouwd van hout dat afkomstig was uit het Münsterland. Tussen 1820
en 1850 werden hier per jaar zo’n 500 houten schepen geproduceerd.10 Hier werden voor het
overgrote deel bovenlanders gebouwd, zoals Dorstense aken en kenen.
De Ruhr werd van Ruhrort tot Witten (hemelsbreed 65 km) intensief bevaren vanwege de

afvoer van steenkolen naar de Rijn. Deze bevaarbaarheid was bereikt met zestien sluizen. Op
de Ruhr werden kolenschepen gebruikt, de zogenaamde Ruhrnachen van ca. 80 ton.
Ruhrnachen hadden een mast en ook een zeil aan boord, maar zeilen gebeurde alleen als het
rak in één keer bezeild kon worden. De mast werd voornamelijk gebruikt om de jaaglijn hoog
te houden; deze liep via een ring hoog in de mast en werd bevestigd aan de achterbolder. De
steenkolen werd in Mühlheim overgeladen in grotere schepen. Op de Rijn werden ook grote-
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re ruhrschepen gebruikt, namelijk de sloffen van ca. 150 ton en de Mulmse aken van ca. 200
ton; deze werden in Mühlheim gebouwd.11

De Lahn was bevaarbaar van de Rijn tot Giessen (110 km, hemelsbreed 70 km), doordat hier
tien sluizen waren gebouwd. Hier werden kleine schepen van 10 à 15 ton en grote van 35 tot
40 ton gebruikt. Deze waren qua constructie en vorm hetzelfde als de Ruhrnachen.12 Aan het
einde van de 19e eeuw waren ze groter, tot 190 ton.13 Ook de Sieg was bevaarbaar van Bonn
tot Siegen (hemelsbreed 70 km), maar de hier gebruikte schepen waren maar klein: ca. 10 ton.
De Moezel was bevaarbaar tot Metz, waarbij schepen van de Midden-Rijn werden gebruikt;

deze werden in Nederland kenen of keenaken genoemd. De Saar was de enige bevaarbare zij-
rivier van de Moezel, namelijk tot Saarbrücken met schepen tot 75 ton.14

Het stroomgebied van de Main vormde een eigen vaarzone met eigen scheepstypen; hij was

Tabel 5.1. Vaarzones en schepen in het stroomgebied van de Rijn (ca. 1860).
—————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––——

vaarzone naam afmetingen laadvermogen aantal
zee - Koblenz samoreus 45 x 7 m 500 ton 225

Dorst. aak 40 x 6 m 180 - 260 ton
keen 40 x 6 m 90 - 150 ton

Koblenz - Straatsburg keen 40 x 6 m 90 - 150 ton 300
Schnieke 15 - 40 ton

Straatsburg - Basel 25 x 3,5 m 30 - 75 ton
Lauertanne 20 x 2,5 m 20 - 40 ton

Laufenburg - Basel Waidling 18 x 1,5 m 4 - 5 ton

Maas maaspont 12à15 x 2,5 m 10 - 25 ton
herna 35 x 5 m 120 ton

Lippe 23 x 4 m 65 ton 100
33 x 5,8 m 125 ton

Ruhr Nache 34 x 5,1 m 75-85 ton 120
slof 45 x 5,7 m 150 ton
Mulmse aak 40 x 5,7 m 200 ton

Lahn leunder 10-15 ton 110
35-45 ton 110

Sieg Siegnache 10 ton

Moezel keen 40 x 5 m 90-150 ton 700
saarschip 75 ton

Main Schelch
mainschip 25 x 3,6 m 50-100 ton 230
mainschip tot 190 ton

Neckar Hümpelnache 15-25 ton
Hümpelnache 45-50 ton 57
Hasmerheimer tot 200 ton

Ill Nache 10-15 ton
Moder 5 ton

——————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––—



bevaarbaar tot Bamberg (350 km, hemelsbreed 180 km). Er werden kleine mainschepen
gebruikt, de zogenaamde Schelche. De grote mainschepen hadden omstreeks 1860 een lengte
van 25 meter met een breedte van 3,6 meter en een laadvermogen van 50 à 100 ton.15

Daarnaast waren er ook heel grote mainschepen van 35 meter bij 5 meter. Bij een diepgang
van 1 meter hadden deze een laadvermogen van meer dan 150 ton. De heel grote mainsche-
pen voeren vaak stroomafwaarts tot Keulen. Vanuit Mannheim werd veel op Holland gevaren.
Op dit traject bestonden zelfs geregelde beurtdiensten.
De Neckar was bevaarbaar tot Cannstadt bij Stuttgart (110 km) voor schepen tot 100 ton.

Hier werden zogenaamde Hümpelnachen gebruikt. Er waren grote Hümpelnachen van 45 à 50
ton en kleine van 15 à 25 ton. Er waren ook grote Hasmerheimers waarmee naar Keulen werd
gevaren.16

Bij Straatsburg valt de Ill in de Rijn die bevaarbaar was gemaakt tot Colmar voor schepen
van 10 à 15 ton. Op de nabijgelegen Moder waren de vaartuigen nog kleiner.

Vrachtschepen op de Rijn waren als regel wekenlang onder weg. Samoreuzen, de Hollandse
beurtschepen van de Beneden-Rijn, hadden 10 à 20 dagen nodig om van Rotterdam in Keulen
te geraken. Vanuit Amsterdam duurde dat 14 tot 30 dagen. Om van Rotterdam in Straatsburg
te komen, kostte 40 dagen. De laadtijd van deze schepen was 5 à 12 dagen. Als vanuit Holland
vele schepen tegelijk in Lobith aankwamen, dan kon het door gebrek aan jaagpaarden 6 à 8
dagen duren voor men weer verder kon. Overigens duurde het vervoer over de weg over het-
zelfde traject veel langer. Toen omstreeks 1845 de stoomschepen in gebruik werden genomen,
verminderden de reistijden: van Rotterdam naar Keulen 3 à 5 dagen; van Amsterdam naar
Keulen 5 à 8 dagen en van Rotterdam naar Straatsburg 10 à 12 dagen.17

Het aantal houten schepen was verrassend groot. Op de Main waren omstreeks 1860 230
grote schepen te vinden van 50 tot 190 ton. Op de Moezel en de Saar voeren 700 schepen. Op
de Lahn werden zo’n 200 schepen gebruikt, waarvan de helft 10 à 15 ton kon laden en de
andere helft 35 à 45 ton.18 Op de Ruhr werden zo’n 400 schepen gebruikt.19 Op de hoofdri-
vier waren zo’n 900 houten schepen gedomicilieerd. Het aantal schepen was op de Moezel en
de Ruhr een factor 2 à 3 maal zo groot als het aantal schippers. Op andere rivieren was deze
verhouding 1 à 2 schepen op één schipper. Mogelijk hadden deze schippers een groot schip en
een klein schip dat als aanhanger werd gebruikt. Deze schippers waren welvarend.20 De komst
van de stoomschepen in de periode 1840 - 1850 ging gepaard met sterk dalende vrachtprijzen,
voor steenkolen met een factor 3. De schippers van houten schepen geraakten hierdoor tot
armoede.21

Uit het Zwarte Woud kwamen vele boomstammen die naar Holland werden gevlot, evenals
van de zijrivieren van de Rijn. Van deze stammen werden grote houtvlotten gemaakt tot 300
meter lengte en tot 30 meter breedte. Deze dreven de Rijn af en werden voor en achter
bestuurd door ploegen van honderden mannen; deze woonden in hutten op het vlot.22 Ze stuur-
den door met een grote roeiriem de kop of de staart van het vlot zijwaarts te verplaatsen. Deze
riemen bestonden uit een in de lengte doorgezaagde stam van een spar. Vermoedelijk werd
zo’n vlot ‘s avonds naar de wal gestuurd en daar verankerd.23 De scheepvaart werd voor het
aanstormende vlot gewaarschuwd met een vierriems vlieger met een rode vlag; deze voer op
enige honderden meters voor het vlot uit. Deze houtvlotten gingen naar Dordrecht waar ze
werden ontbonden. Dordrecht kende vele zaagmolens.22

Op de Rijn vond men veel beurtvervoer. Bij beurtvaart vertrekt op vaste tijden een schip met
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een vaste bestemming, ook als het schip niet vol is geladen. Beurtschepen vervoerden stuk-
goed; dit waren vele aparte verzendingen die door de beurtschipper op hun bestemming wer-
den bezorgd. Vóór 1800 berustte zo’n dienstregeling op contracten tussen steden. Er bestond
dan een gilde waarbij de schippers om de beurt volgens een dienstregeling afvoeren.
Op de Beneden-Rijn werden voor de beurtvaart samoreuzen van 40 à 45 meter lengte

gebruikt. De Amsterdamse samoreuzen waren vanwege sluizen 6 meter breed, de Rotterdamse
7 meter. Hun laadvermogen bedroeg 200 à 300 ton, maar dit kon oplopen tot 500 à 550 ton.
De Amsterdamse schippers gingen vaak via Kampen, om de sluizen te vermijden. Samoreuzen
gingen als regel niet verder stroomopwaarts dan Keulen.24 Ook op de Midden-Rijn waren vele
markt- of beurtschepen te vinden, die uiteraard kleiner waren. Naast de gewone beurtvaart was
er op de Midden-Rijn ook een snellere vorm, namelijk de jachten die werden getrokken door
een paard in draf. Deze jachten maten 8 à 9 ton, met een maximum van 15 ton. Omstreeks
1850 werden de houten beurtschepen vervangen door stoomboten.

Constructie en vorm van de houten rijnschepen
Bij de beschrijving van de houten schepen op de Rijn wordt begonnen met de eenvoudige
schepen van de Boven-Rijn. Waidlingen werden gevonden in de omgeving van Basel. Dit zijn
smalle open boten met een plat vlak en voor en achter een heve die tot bovenaan doorloopt.
De zijden staan vrijwel verticaal. In figuur 5.2. wordt een tekening van een Waidling gegeven
met een laadvermogen van 15 à 20 ton. Tussen Laufenburg en Basel werden Waidlingen ge-
bruikt van ca. 5 ton. Lauertannen waren de grootste Waidlingen. Ze waren eenvoudig en licht
gebouwd van vurenhout. Gangen en inhouten waren met houten pennen aan elkaar verbonden.
Waidlingen en Lauertannen werden voornamelijk gebruikt om stroomafwaarts te varen.

Waidlingen hadden dezelfde vorm als de boerenschouwen ten zuiden van de Oude Rijn; hier
we noemen dit bouwplan A. Een boerenschouw is bij uitstek geschikt voor ondiep water. Het
heeft een breed en recht vlak dat voor en achter op korte afstand van de einden met een korte
bocht is opgebogen. Deze vorm geeft het meeste laadvermogen bij de minste diepgang. Verder
geeft deze vorm een goede voor- en achterwaartse stabiliteit. Wordt namelijk een van de
scheepseinden omlaaggedrukt, dan wordt die korte bocht diep in het water geperst en geeft
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Figuur 5.2. Tekening van een ‘Waidling’, afmetingen 21 x 2,5 meter. Uit Teubert 1912, p. 302.



daarmee lokaal een relatief sterke opwaartse kracht terug.25 Een deel van de bouwers van boe-
renschouwen in Zuid-Holland gebruikten als dwarsverband geen kromhout, maar een soort
pen-en-gat-constructie. Bovendien kan zo’n schouw goed op een langzaam glooiende oever
worden gevaren, waarna men gemakkelijk kan laden en lossen. Dezelfde vorm werd/wordt
dan ook gebruikt bij veerponten. Op de Boven-Rijn was snelstromend, ondiep water te vinden
in vaak smalle geulen met langzaam glooiende oevers. Daarvoor waren de Waidlingen heel
geschikt.

De Nachen van de Ruhr en de Lahn, de ponten en herna’s van de Maas en de Schelche van
de Main hadden een plat vlak, voor en achter heve’s en zijden die bestonden uit een onderdeel
en een bovendeel; dit wordt hier bouwplan B genoemd. Het benedendeel van de zijde viel als
regel naar buiten en het bovendeel stond verticaal; deze delen waren overnaads aan elkaar ver-
bonden. Deze delen bestonden elk uit meerdere gladboordige gangen. De lengte van deze
schepen bedroeg 25 à 35 meter. Zij hadden een klaphekken, een soort balansroer dat ook op
de Midden-Rijn werd aangetroffen. Dit bouwplan werd dus niet aangetroffen in een aaneen-
gesloten gebied, maar in gebieden die nogal ver uit elkaar lagen. Zie de figuren 5.4., 5.5., 5.6.
en 5.7.

De schepen van de Beneden-Rijn, de Midden-Rijn, de Main en de Neckar waren bovenlan-
ders. Bovenlanders hadden een recht, grenenhouten vlak, voor en achter heve’s en geheel
overnaadse zijden, bestaande uit vijf tot tien gangen. Deze scheepshuid werd bij elkaar gehou-
den met een dwarsverband van leggers, kimkrommers en oplangers. Dit dwarsverband was
aan de binnenkant bekleed en versterkt met langsscheepse wegeringen tegen de zijden en een
buikdenning op het vlak. We noemen dit bouwplan C.
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Figuur 5.3. Reconstructietekening van een Rijnsburgse vlet, afmetingen 7,9 x 1,8 meter.
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Figuur 5.4. Tekening van een ‘Ruhrnache’, afmetingen 34 x 5,1 meter. Uit Schmidt-Rutsch 2001.

Figuur 5.5. Tekening van een slof, afmetingen 45 x 5,8 meter. Uit Sopers 1947, p. 127.



Bovenlanders hadden een voordek, een lange laadopening en achter een stuurdekje en een ver-
hoging, het paviljoen. Achter was onder stuurdek en paviljoen het woongedeelte voor het
schippersgezin. Onder het voordek was een vooronder te vinden, dat werd gebruikt voor
opslag en als slaapvertrek voor de knecht en de oudere jongens. Het lange laadruim was opzij
afgedekt met gangboorden en in het midden met afneembare luiken. Rondom de laadopening
was een opstaande rand die het water buiten boord moest houden, de den of denneboom.26 Zie
de figuren 5.8, 5.9, 5.10 en 5.11.

5 Houten schepen op de Rijn 67

Figuur 5.6. Reconstructietekening van een maaspontje, afmetingen 12 x 2,7 meter.

Figuur 5.7. Reconstructietekening van een maasherna, afmetingen 35 x 5 x 1,7 meter.
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Figuur 5.10. Reconstructietekening van een keen, afmetingen 40 x 6 meter.

Figuur 5.9. Tekening van een neckarschip, afmetingen 35 x 5,2 meter. Uit Teubert 1912, p. 306.

Figuur 5.8. Tekening van een ‘Main-Schelch’, afmetingen 25 x 3,2 meter. Uit Teubert 1912, p. 306.



De bovenlanders van de Beneden-Rijn en de Midden-Rijn waren ca. 40 meter lang en ca. 6
meter breed. Die van de Main en de Neckar waren korter en minder breed. Vóór hadden boven-
landers een heve. Achter hadden de bovenlanders van de Beneden-Rijn, van de Neckar en de
Main een verticale steven, met daaraan een hakroer. De kenen van de Midden-Rijn hadden
achter een heve met een zogenaamd ‘klaphekken’, een soort balansroer. Kenen werden ook
wel op de Beneden-Rijn gebruikt. De bovenlanders van de Beneden-Rijn hadden als regel een
flink zeiltuig met twee masten: een grote voor en een kleine achter.
De meest bekende schepen van de Beneden-Rijn waren de Dorstense aken, gebouwd in

Dorsten aan de Lippe. Mede door hun grote zeiltuig en hun hoog opgetrokken einden vorm-
den zij een sieraad voor de rivier. Er waren éénmastaken (ca. 32 x 5,5 meter) en tweemasta-
ken. De tweemast aken (40 x 6 meter, bij 180 à 260 ton) voeren als regel heen en weer tussen
Holland en de Ruhr, geladen met steenkolen of granen. Er werden op deze route ook grote
aken gebruikt, Dorstense aken met een laadvermogen tot 500 ton. Een ander type op deze
route was het stevenschip; dat was een soort Dorstense aak van ca. 200 ton, met vóór een val-
lende, gebogen voorsteven in plaats van een heve. Een deel van de schippers voer via de
gevaarlijke Zeeuwse wateren naar Antwerpen. Voor deze vaart was een specifiek type ont-
wikkeld, het Dorstens schip (ca. 35 x 6 meter, bij 400 à 500 ton).
Op de Beneden-Rijn waren ook kenen te vinden. Vanwege hun mindere holte werden ze

vooral gebruikt op de ondiepe IJssel. Door hun smalle vlak waren ze geliefd als lastdrager; dat
wil zeggen met een bovenlast van licht materiaal, zoals hooi of turf. Er waren ook grote kenen
(40 x 6 meter, bij 400 à 500 ton) die waren te vinden op de route tussen Holland en de Ruhr
of op de route naar Antwerpen.
Deze grote schepen konden alleen varen op de Beneden-Rijn, de Waal, de IJssel tot Zwolle

en op het Merwedekanaal tot Amsterdam. Daarbuiten waren nauwe doorvaarten en te kleine
sluizen. Er waren ook kleine typen die heen en weer voeren tussen de Ruhr en een stad in
Holland, zoals de hagenaars (ca. 17 x 4,2 meter, bij ca. 70 ton); deze konden in Den Haag de
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Figuur 5.11. Reconstructietekening van een Dorstense aak, afmetingen 40 x 6 meter.



Wagenbrug passeren. Daarnaast werden op de rivier allerlei gladboordige aken gebruikt, zoals
Deventer en Doesburger aken (met één mast 90 ton, met twee masten 140 ton).26

Zeilen op de Beneden-Rijn was mogelijk dankzij zijn oost-west-ligging en de overheersen-
de westenwinden. Stroomopwaarts werd gezeild tot Pannerden en bij gunstige wind tot
Lobith; daar nam de scheepsjager of Karcher het over. Om te zeilen had het schip een groot
zeiltuig, bij de Dorstense aak zo’n 400 m2 zeil. Bij zachte wind werd een extra zeil van 200
m2 gezet, de breefok; men noemde dat slijkeren. Stroomafwaarts werd boven de Pannerdense
Kop gesteveld en daarbeneden gedreven. Bij het stevelen drijft het schip met de kop naar voren
met de stroom mee. Het schip vaart in de bovenste laag water en het zet daar hoogte-energie
om in snelheids-energie, waardoor het goed stuurbaar wordt; stevelen ging snel. In de boch-
ten werd behalve met het roer ook bijgestuurd met de ‘draaglap’ een lange roeiriem die draai-
de in een beugel bovenop de voorbolder. Bij het drijven zakte het schip achterste-voren de
rivier af. Doordat van het voorschip een stuk ankerketting of een klein anker over de rivier-
bodem sleepte, kwam er stuur in het schip.26 Voor dit drijven was een koersstabiel schip ver-
eist, wat bereikt werd met het platte vlak en de scherpe kimmen. Met tjalken met hun ronde
kimmen kon men niet stevelen.
Op de Midden-Rijn en op de zijrivieren was de stroom veel te snel om te zeilen; er werd

gejaagd. Stroomafwaarts werd gesteveld, soms gezeild. De schepen, ook op de zijrivieren,
hadden alle een mast, maar er werd maar weinig gezeild. De mast diende voor het omhoog-
brengen van de jaaglijn.

Discussie
Uit de tekst die in ‘De vaarzones van de Rijn en zijn zijrivieren’ wordt gegeven, kan worden
afgeleid dat in het stroomgebied van de Rijn Westerdahl’s concept van de transport zone of
vaarzone geheel wordt bevestigd. Dit riviersysteem kan worden verdeeld in een aantal vaar-
zones waarbij in elke zone een ander soort schepen werden gebruikt.
De grootste schepen waren te vinden op de Beneden-Rijn met zijn grote watermassa’s, grote

diepgang en relatief lage stroomsnelheden. Was de diepgang minder, de rivier smaller of de
stroomsnelheden hoger, dan waren de schepen kleiner. Op de Lippe, de Ruhr en de Lahn wer-
den de afmetingen van de schepen beperkt door sluizen. Doordat de schipper graag zoveel
mogelijk wilde laden, werden als regel schepen gebouwd die net in zo’n sluis pasten. Op rivie-
ren zonder sluizen zijn deze beperkingen minder grijpbaar.
Deze structuur blijkt nog een verfijning te kennen. In vele vaarzones waren naast grote ook

kleine schepen te vinden, zoals op de Maas, de Lippe, de Lahn, de Main en de Neckar. Op de
Beneden-Rijn waren dit de schepen die behalve op de brede rivier, ook op smallere binnen-
wateren moesten varen, zoals hagenaars. Op de Maas, de Lippe of de Lahn waren er andere
beperkingen die ter plaatse alleen kleine schepen toestonden, zoals bijvoorbeeld fabriekjes die
aan smalle zijwateren lagen.

Er zijn drie bouwplannen geïdentificeerd van deze schepen, namelijk die van de
Waidling/Lauertanne (A), die van de maasschepen, de ruhrschepen en de Main-Schelche (B)
en die van de bovenlanders (C). Deze bouwplannen bepaalden de vorm en de constructie van
deze schepen. Het eerste en het laatste hebben een aaneengesloten verspreidingsgebied, die
van de herna en de Ruhrnachen niet. De verspreiding van dit bouwplan van de Ruhr naar de
Lahn is historisch vastgelegd.
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Geconcludeerd is dat de Waidlingen heel geschikt waren voor de ondiepe en snelstromende
geulen van de Boven-Rijn. De vorm van de boerenschouw werd in grote delen van Midden-
en West-Europa aangetroffen, bijvoorbeeld in Frankrijk en op de Donau. De vorm was heel
functioneel voor ondiep water en langzaam glooiende oevers.
In figuur 5.2. wordt een Waidling getoond met een zware bovengang. Zoals reeds geschre-

ven, zat op de Romeinse schepen uit Zwammerdam hier een zware overnaadse gang. Dezelfde
overnaadse gang was te vinden op houten veerponten en de grotere broers van de boeren-
schouwen in het gebied tussen Delft en Leiden,27 zoals de Rijnsburgse vlet, zie figuur 5.3. De
constructie van de schepen van Ruhr en Maas werd gekenmerkt door zijden, bestaande uit een
benedendeel en een bovendeel die overnaads aan elkaar waren verbonden. Deze constructie
komt sterk overeen met de constructie van de Romeinse schepen van Zwammerdam, met hun
twee zware gangen in de zijden. De schepen van Ruhr en Maas zijn waarschijnlijk rechtstreeks
ontstaan uit dit, uit de Romeinse Tijd stammende bouwplan.
Om de Waidlingen te beschermen tegen de harde en scherpe rotskanten waren de kimmen

bekleed met planken. Bij de Romeinse schepen van Zwammerdam waren deze kimmen uit-
gevoerd in de vorm van halve uitgeholde boomstammen. Deze constructie mag niet worden
afgedaan als primitief. Integendeel, hij was heel sterk en gaf een belangrijke bijdrage tot de
langsscheepse stijfheid van het schip. In de zachte rivierbodems van Nederland waren zulke
zware kimmen niet nodig. Bovendien werd er toen reeds door de Romeinen veel gezaagd. De
Weerd concludeerde uit de pollen in het breeuwsel dat deze Romeinse schepen in de omge-
ving van het Zwarte Woud waren gebouwd.28 Deze zware constructie van de kimmen vormt
dus een tweede argument voor de bouw in Zuid-Duitsland.
De hier beschreven schepen hebben gemeen dat hun holte midscheeps niet veel groter was

dan de maximale diepte van de rivier in het droge seizoen. Hetzelfde geldt voor de opgegra-
ven Romeinse schepen. Waarschijnlijk geldt deze constatering ook voor opgegraven afbeel-
dingen van rijnschepen op grafmonumenten uit de Romeinse tijd, zoals het zogenaamde schip
van Blassus.29 Op deze reliëfs zijn deze schepen weergegeven met een relatief zeer grote
holte. Ook zijn de mensen zeer vergroot afgebeeld. Met deze wijzigingen heeft de kunstenaar
een compositorisch aantrekkelijk beeld gecreëerd, dat echter geen verband meer heeft met de
werkelijkheid. Ook zijn de knikken met hun dwarsscheepse naden in het vlak ondenkbaar,
omdat deze scheepsbouwtechnisch een ingrijpende verzwakking betekenen van het schip; het
zou blijven lekken of zelfs breken.

Bovenlanders (bouwplan C) werden gebruikt op de Beneden-Rijn, de Middel-Rijn en op de
Main en Neckar. Voor hun relatief grote laadvermogen hadden ze een plat vlak, en dus een
relatief geringe diepgang, alsmede relatief hoge zijden. Een grote lengte was gewenst, omdat
een grote lengte een voorwaarde is voor snelheid. Echter lange schepen zijn onderhevig aan
buigingskrachten en wringing, waardoor ze gemakkelijk gaan lekken. Mijn informanten
beweerden dat hun zijden niet waren gebreeuwd; het breeuwsel was tenminste niet zichtbaar.
Ook waren volgens deze informanten deze overnaadse zijden niet geklonken; de overlappen-
de landen konden een beetje langs elkaar bewegen zonder te lekken. Jaeger heeft echter bij
een bij Mönchenswert opgegraven aak vastgesteld, dat deze (gedeeltelijk) was geklonken en
dat de overnaadse naden waren gebreeuwd met veenmos (sphagnum) in gesintelde naden.30

Doordat veenmos bij het nat worden gaat zwellen, blijven deze naden dicht, ook als het schip
gaat werken. Zoals bekend waren koggennagels en veenmos in gesintelde naden onderdeel
van de constructie van middeleeuwse koggen.
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Waidlingen, aken en kenen hadden vóór een heve. Als ze een scherp voorschip hadden gehad,
dan waren ze voor anker liggend op stroom gaan gieren. Hierbij wordt het scherpe voorschip
door de stroom dan een eind naar links gedrukt en dan weer naar rechts.31 Dit wordt effectief
voorkomen met een heve.
Westerdahl heeft nog een tweede hypothese geformuleerd, namelijk dat de in een vaarzone

gebruikte schepen zo goed waren aangepast aan het vaarwater van die zone, dat verandering
van schepen niet zal optreden. Hierboven zijn de belangrijkste punten gegeven van deze aan-
passing. Er was stoomkracht voor nodig om hen te vervangen.
Een van de bevindingen van Westerdahl was dat in de loop van de tijd de grootte van de zee-

schepen toenam. Omdat deze grotere schepen ook een grotere diepgang nodig hadden, ver-
schoof de overslagplaats naar zee. Deze tendenz is inderdaad herkenbaar op de Rijn. In de
Merovingische/Karolingische Tijd vormde Dorestad deze overslagplaats. In de 10e eeuw wer-
den dit Tiel, Deventer en Zutphen. Weer later traden Dordrecht en Kampen op de voorgrond
en weer later Rotterdam en Amsterdam. Op deze conclusie is kritiek mogelijk. Zo waren er in
1860 in Keulen twee zeeschepen gedomicilieerd.32 Ook bestaat er een prent van Keulen uit
1493, waarop een zeegaande hulk staat afgebeeld.33
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6 Alles stroomt, 
Utrecht: rivieren, havens en schepen
HUIB DE GROOT

Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode
De stad Utrecht ligt in het stroomgebied van de Kromme en Oude Rijn. In tegenstelling tot de
Vecht heeft de Rijn op grote schaal zand en klei in zijn stroomgebied afgezet. Op de hoogste
delen, de zandige stroomruggen en oeverwallen die dichtbij de rivier lagen, zijn al vroeg men-
sen gaan wonen. De verderaf gelegen komgronden, waar hoofdzakelijk klei was afgezet, zijn
pas veel later bewoond geraakt. In het stroomgebied van de Rijn dateren de oudste bewo-
ningssporen uit de Bronstijd (2100-700 voor Chr.), maar pas in de late IJzertijd, vanaf zo’n
200 voor Chr. komt de bewoning goed op gang. In het Kromme Rijngebied en dat van de
Leidsche Rijn, het gebied ten westen van de stad dat dezer jaren grotendeels wordt bebouwd,
zijn daar op veel plaatsen bewijzen van gevonden.
Utrecht is ontstaan vanuit een Romeins fort of castellum, waarbij al snel zowel ten westen

als ten oosten van dit fort een burgerlijke nederzetting (vicus) is ontstaan. Archeologisch
onderzoek heeft bij benadering de grenzen van die bewoning kunnen vaststellen. Het is wel
zeker dat deze bewoning zich op de linkeroever van de Rijn heeft bevonden. Traiectum, de
oorspronkelijke naam van Utrecht, doet vermoeden dat er hier een doorwaadbare plaats door
de rivier is geweest. De overblijfselen van het fort liggen onder het Domplein en de omlig-
gende bebouwing. Ten noorden van het Domplein stroomde, van oost naar west, de Rijn. Ten
aanzien van de loop van de Rijn en de Vecht in de eerste eeuwen na onze jaartelling ontbreekt
verder binnen de bebouwde stad, ondanks diverse theorieën, bijna alle informatie. De westelijke
vicus heeft zicht uitgestrekt tot nabij de Mariaplaats, de oostelijke tot en met het Pieterskerkhof.
Omstreeks 270 na Chr. komt er een einde aan de militaire bezetting van Traiectum. Vondsten
uit de opvolgende eeuwen zijn schaars. Toch nemen we aan dat de bewoning, zij het op klei-
nere schaal, zal zijn voortgezet. Pas met de komst van Willibrord (690) krijgen we wat meer
greep op de geschiedenis van Utrecht. Nu ontstaat, binnen de muren van het Romeinse fort, een
kerkelijk centrum dat in de Karolingische periode zal uitgroeien tot de zetel van een bisdom.
In bestuurlijk opzicht was centraal Nederland in deze periode verdeeld in zogeheten ‘gou-

wen’. Het is heel goed mogelijk dat die zijn ontstaan uit de vanouds bewoonde gebieden. In
1987 is door Heidinga voor dergelijke gebieden het begrip ‘kerngewesten’ geïntroduceerd.
Voorbeelden rond Utrecht daarvan zijn Niftarlake (waarmee het gebied van de Kromme Rijn
even ten zuiden van Utrecht, een deel van de Oude Rijn en de boorden van de Vecht wordt
bedoeld), Flehite (het tegenwoordige Eemland met de Utrechtse heuvelrug), en Teisterbant
(het westelijk deel van het gebied tussen de grote rivieren).

Utrecht en Dorestad
Intussen was zo’n 20 kilometer stroomopwaarts van Utrecht, waarschijnlijk al in het eerste
kwart van de 7de eeuw, een handelsplaats ontstaan: Dorestad. Het was al snel een van de
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belangrijkste handelsplaatsen van het Frankische rijk en naast Quentovic, nabij de monding
van de Canche in Noordwest-Frankrijk en Ad Clusas (de belangrijkste passen door de Alpen),
een hoofdtolplaats. In deze plaatsen was de koninklijke tol gevestigd en werden ook munten
geslagen. Vanuit deze plaatsen werden tevens de tollen in de omgeving beheerd. Het is een
opvallende zaak dat op zo’n korte afstand van elkaar twee plaatsen tot ontwikkeling zijn geko-
men met zo’n verschillend karakter. In Dorestad concentreerde zich de handel. Utrecht daar-
entegen zou, na het midden van de achtste eeuw, gaan uitgroeien tot een kerkelijk en bestuur-
lijk centrum, waarbij er pas later van handel sprake was. Dorestad lag, evenals Utrecht, bij een
splitsing van rivieren: de Rijn en de Lek. Deze laatste rivier, die al in de Romeinse tijd
bestond, was gaandeweg steeds belangrijker geworden ten koste van de Rijn. In de directe
nabijheid van Dorestad heeft naar alle waarschijnlijkheid, net als bij Utrecht, een Romeins fort
gelegen: Levefanum. Van dit fort is echter niets overgebleven: rivieractiviteit van de Rijn en
Lek hebben het van de aardbodem gevaagd.
Een duidelijke verklaring voor de zo uiteenlopende functies van deze, zo dicht bij elkaar

gelegen, plaatsen is nog niet afdoende gegeven.
Hiervoor leerden wij het begrip ‘kerngewest’ kennen, een gebied met een zekere administra-

tieve status en culturele identiteit. Dergelijke gebieden zullen ook in fysisch-geografisch opzicht
waarschijnlijk duidelijk van elkaar gescheiden zijn geweest. Die scheiding kon bijvoorbeeld
bestaan uit rivieren, maar ook uit uitgestrekte, zeer moeilijk toegankelijke veengebieden.

Wanneer wij naar de omgeving van Utrecht en Dorestad kijken, vallen enkele zaken op. Ten
eerste is er het kerngewest Niftarlake gelegen aan de boorden van de Kromme Rijn en een deel
van de Vecht, waarschijnlijk strekkend van Muiden tot voorbij de stad Utrecht, die de hoofd-
plaats van Niftarlake kan zijn geweest. Een aanwijzing daarvoor zijn de opvallend rijke kin-
dergraven van het Pieterskerkhof, die uit de eerste helft van de vijfde eeuw stammen. Ze dui-
den niet alleen op een veel vroegere Frankische invloed in Utrecht dan vroeger werd aange-
nomen, maar ook op een meer dan normale welstand van de ouders van deze kinderen. Ook
het feit dat in de zevende eeuw Friese koningen zich in Utrecht vestigen is aanwijzing voor
een bijzondere positie van deze plaats.
Dorestad ligt omringd door een aantal kerngewesten: naast Niftarlake ten noorden en Flehite

ten noordoosten zijn dat Betuwe ten zuidoosten en Teisterbant ten zuidwesten, een kerngewest
dat later naar het westen zou uitgroeien. Die centrale ligging van Dorestad ten opzichte van de
oude woongebieden zou wel eens een belangrijke reden kunnen zijn geweest waarom het
vooral een handelsplaats is geworden. Maar waarom is Dorestad niet tevens uitgegroeid tot
een bestuurlijk en kerkelijk centrum?
Binnen de muren van het oude Romeinse fort van Dorestad was in de zevende eeuw de munt-

meester Madelinus werkzaam. Hij was, na de definitieve verovering van Dorestad door de
Franken in 719, van Maastricht naar hier gekomen. De laatste door hem vervaardigde munten
worden gedateerd vóór het midden van de zevende eeuw. Van een continuïteit in de muntslag
lijkt daarna geen sprake te zijn: pas tijdens Pippijn I (754-768) zouden er weer munten in
Dorestad zijn geslagen. Maar zelfs dat is niet geheel zeker.
Het havengebied, waaraan Dorestad in de vroege Middeleeuwen zijn faam ontleent, lag in

het noorden van de nederzetting aan de westelijke oever van de (Kromme) Rijn en is in de
jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw uitgebreid onderzocht. Daaruit is gebleken dat
de ontwikkeling van dit havengebied pas aan het einde van de zevende eeuw op gang komt.
Dat is dus bijna een halve eeuw na het einde van de muntslag van Madelinus.
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Zou wellicht het oude castellum Levefanum, met daarbij het kerkje dat er mogelijk binnen
lag, al in de tweede helft van de zevende eeuw ten gevolge van de meanderende rivieren zijn
verdwenen? Als dat zo is, dan is duidelijk waarom Dorestad geen bestuurlijk en kerkelijk cen-
trum is geworden. Dat lag voor Utrecht anders: daar stond het oude fort nog overeind en werd
het door Dagobert gestichte kerkje omstreeks 650 door de Friezen verwoest. In dit verband is
het opvallend dat Liudger, die tussen 786 en 803 het leven van (abt) Gregorius te boek heeft
gesteld, Utrecht met name betitelt als ‘de oude stad’ terwijl hij Dorestad kwalificeert als ‘de
beroemde handelsplaats’; een begrip als civitas of castrum ten aanzien van Dorestad ontbreekt
bij hem. Ook in de bronnen uit de negende eeuw, die de plunderingen van Dorestad door de
Vikingen beschrijven, is dit het geval.

Vikingen
Na de dood van keizer Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote, in 840, verzwakte
het Karolingische rijk en viel het bij het verdrag van Verdun in 843 in drieën uiteen: Oost-
Frankenland dat aan Lodewijk (de Duitser) toeviel, West-Frankenland onder leiding van Karel
(de Kale) en daartussen het Middenrijk waar Lotharius, aan wie tevens de keizerskroon toe-
viel, de macht had. Utrecht lag binnen dat Middenrijk. In 855 stierf Lotharius en opnieuw
vond een driedeling van zijn rijk plaats. Utrecht behoort dan tot het Lotharingse rijk, dat zich
uitstrekte van Friesland tot aan de Jura. Van een echt stabiele situatie is ook dan nog geen
sprake, waardoor de Vikingen met succes onze streken kunnen ‘bezoeken’. Vooral in de
negende eeuw hebben Dorestad en, in mindere mate, Utrecht een aantal aanvallen en plunde-
ringen van de Noormannen te verduren gehad. Deze invallen hebben in de Utrechtse bodem
nauwelijks sporen achtergelaten. De enige getuigen zijn twee zwaarden die allebei in verlan-
de beddingen van de Vecht zijn gevonden en twee fragmenten van een Vikingschip, verwerkt
in een kadeconstructie die in 1974 bij de Waterstraat aan het licht kwam. Uit schriftelijke bron-
nen kennen we een aantal ‘bezoeken’ aan Dorestad en mogelijk ook Utrecht. Vooral in de jaren
834-837 is Dorestad geplunderd.
De invallen zullen ongetwijfeld grote schade hebben aangericht, zozeer zelfs dat wel eens is

geopperd dat de teloorgang van Dorestad in de tweede helft van de 9e eeuw een direct gevolg
van deze strooptochten is geweest. Van groot belang lijkt daarbij ook de verzanding van de
haven te zijn geweest, die optrad omdat de Rijnloop zich naar het oosten verplaatste. De rol
van Dorestad als handelsplaats werd in het laatste kwart van de negende eeuw overgenomen
door Tiel en Deventer en in mindere mate door Utrecht.

De koopmanswijk Stathe
Nabij Utrecht takte de Vecht van de Rijn af. Uit het archeologisch onderzoek is duidelijk
geworden dat die splitsing omstreeks het jaar 1000 nabij de zuidelijke rand van de latere mid-
deleeuwse stad lag. Vanaf dat punt liep de Vecht met een grote boog ten oosten van de latere
stad langs en vervolgde de Rijn zijn weg erdóór om nog tot in de 10e eeuw westwaarts naar
zee te stromen. Die twee rivieren hebben eeuwenlang hun loop vrijelijk kunnen kiezen, waar-
bij zowel erosie als sedimentatie voor kleine maar duidelijke hoogteverschillen hebben
gezorgd.
In de loop van de 9e of 10e eeuw is ten westen van het kerkelijk centrum (het tegenwoordige
Domplein) een handelswijk ontstaan. Zij lag min of meer op dezelfde plaats als het westelij-
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ke vicus-gebied uit de romeinse periode en
aan de oever van de Rijn. Voor het eerst wordt
de Utrechtse koopmanswijk genoemd in
1007. In dat jaar is er voor de laatste maal een
aanval van de Vikingen. De Utrechtse koop-
lieden vluchten binnen de bisschoppelijke
burcht nadat zij eerst hun wijk in brand heb-
ben gestoken. De naam van dat handelskwar-
tier is ‘Stathe’, wat duidt op een rivieroever
waar schepen aan land kunnen worden
getrokken. Dat had een praktisch voordeel
omdat het altijd mogelijk was om, ondanks
de steeds wisselende waterstand, de schepen
aan land te trekken. De bebouwing, die oor-
spronkelijk vooral van hout zal zijn geweest,
moet zich hoog en - relatief - droog op de
oever hebben bevonden. Tot op de dag van
vandaag bevindt zich een grote concentratie
van winkels in dit gebied. Die dichte bebou-
wing is dan ook de oorzaak dat hier nog maar
weinig archeologisch onderzoek heeft plaats
gevonden. Maar de weinige resultaten die er
zijn, bevestigen het geschetste beeld. Zo is
enkele malen vastgesteld dat hier inderdaad
sprake is geweest van een glooiende oever.
Een aantal vondsten in en op die oever kan nog in de 10e eeuw worden gedateerd.

Intussen was stroomafwaarts van Utrecht, in het gebied dat vandaag de dag ‘Leidsche Rijn’
wordt genoemd, de Rijn (Oude Rijn) gaan verlanden, zozeer zelfs, dat rond het jaar 1000 er
geen water meer westwaarts naar de zee stroomde en de Vecht alle water naar het noorden
afvoerde. Het voert in dit bestek te ver om op de fysisch-geografische achtergronden van dit
proces in te gaan. De verzanding van de Rijn is tot vlakbij de koopmanswijk Stathe aange-
toond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kooplieden tegenmaatregelen hebben geno-
men. Die hebben bestaan uit het graven van een kanaal van die haven naar de Vecht die ten
noorden van Utrecht stroomde. Daarbij moest de oeverwal van die rivier worden doorgraven.
Dat kanaal bestaat heden ten dage nog: het is het noordelijk deel van de Oude Gracht, die uit-
komt in de noordelijke stadsbuitengracht. Die gracht is de fossiele loop van de Vecht.

Haven en schepen bij de Jacobikerk
Daar waar het gegraven kanaal in de Vecht uitmondde, ontstond al zeer snel een tweede haven.
Opmerkelijk daaraan is, dat het een heel ander type was. Hier werden geen schepen op de
oever getrokken, maar werden zij aan kaden afgemeerd. Die kaden waren perceelsgebonden
en van hout gebouwd. Grote opgravingen hebben aangetoond dat dit havenfront zeker 140
meter lang is geweest. Het heeft evenwel maar korte tijd bestaan: na enkele decennia was deze
haven geheel verzand. Dat werd veroorzaakt door de totaal veranderde hydrografische situatie
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Figuur 6.1. Rivierlopen omstreeks 1000.
Centraal de bisschoppelijke burcht (het vroegere
castellum). Ten westen daarvan de koopmanswijk
Stathe. Van hieraf is naar het noorden de verbin-
ding met de Vecht gegraven. Links daarvan de
(verdwenen) haven bij de Jacobikerk.



op deze plaats, die juist het gevolg was van het graven van de Oude Gracht. Daardoor lag de
haven in een kunstmatig gecreëerde binnenbocht. En juist in een binnenbocht laat een rivier
haar sedimenten achter. Duidelijk bleek tijdens de opgravingen dat een aantal malen pogingen
waren ondernomen om deze verzanding de baas te blijven. Het hopeloze van die strijd bleek
uit de steeds zwakkere constructies die werden toegepast: in het begin zware eiken planken en
ingeheide stammen, op het laatst een eenvoudig vlechtwerk.Verder oostwaarts langs de Vecht
zijn geen resten van kaden gevonden. Wel kon daar, ook al in de vroege 11e eeuw, bewoning
worden aangetoond.
Enkele meters ten noorden van de Waterstraat en direct ten noorden van de Jacobikerk is een

duidelijke bescherming tegen het water aangetroffen: een dijkje, dat bestond uit een kleilichaam
dat op een bed van takken rustte. Juist boven dit ‘slietenbed’ is een groot aantal Pingsdorf-
scherven aangetroffen, die gedateerd kunnen worden in de tiende of vroege elfde eeuw. In de
toplagen van de dijk zijn zeer veel fragmenten van grofgemagerde kogelpotten en scherven
Paffrath-aardewerk gevonden, die met deze datering overeenstemmen. Bovendien werden in
het dijklichaam twee kammen gevonden die ruwweg te dateren zijn tussen 900 en 1000; zij
behoren tot het type van de zogeheten ‘vleugelkammen’. De dijk lijkt derhalve nog in tiende
eeuw te zijn aangelegd. De hoogte van de dijk is naar schatting zo’n 1,2 meter geweest.
Hij verloor zijn functie toen er een zware beschoeiing aan de waterzijde in de voet van de

dijk werd gebouwd. Het is een teken dat er een drastische functiewijziging van de oever heeft
plaatsgevonden: de verdediging tegen het water wordt vervangen door een constructie waar-
aan schepen kunnen aanleggen. De oudste rivierafzettingen tegen deze schoeiing zijn te date-
ren door enkele fragmenten kogelpot en pingsdorf, die uit dezelfde periode als de scherven uit
de dijk dateren. Hieruit valt af te leiden dat de
dijk maar kort gefunctioneerd zal hebben.
Immers, de primaire functie van de dijk ging
verloren toen de schoeiing werd gebouwd.
Wèl zal het dijklichaam als versteviging achter
deze kadeconstructie hebben gefunctioneerd.

Het havengebied is zeker geen statisch
geheel geweest. Vastgesteld is, dat de rivier
naar het noorden is opgeschoven. Daarbij
zette het water sedimenten tegen de kades af,
zodat er steeds minder diepgang voor de sche-
pen overbleef. Omdat er kennelijk behoefte was
aan voldoende diep water langs de kaden wer-
den er steeds nieuwe schoeïngen aangelegd.
Bij de aangetroffen beschoeiingen kunnen

drie verschillende soorten constructies onder-
scheiden worden. Ten eerste is gebruik ge-
maakt van een grondkering van vlechtwerk,
dat ter plaatse was gemaakt door tussen aan-
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Figuur 6.2. 
Drie Utrechtse schoeiingstypen. Van boven naar
beneden: ‘palissade’, vlechtwerk met steunpalen
en planktype.



gepunte stammetjes, die in de rivierbodem waren geslagen, wilgen- of essen-tenen te vlech-
ten. In vrijwel alle gevallen waren eikenhouten palen aan de waterzijde van het vlechtwerk in
de rivierbodem geslagen, die de gronddruk moesten opvangen.
Een tweede, veel steviger, constructie bestond uit een rij strak naast elkaar ingeslagen palen,

meestal van elzenhout. Hierbij werd zowel van gehele als van gekliefde stammen gebruik
gemaakt. In een enkel geval was ook hier ter kering van de gronddruk gebruik gemaakt van
zware palen, die op min of meer regelmatige afstand van elkaar stonden. Een dergelijke con-
structie kan slechts goed gefunctioneerd hebben indien tussen deze zware steunende palen en
de rij ingeslagen stammen een horizontale balk is aangebracht. Op één plaats zijn aanwijzin-
gen gevonden dat deze er inderdaad is geweest. Aangezien de bovenzijde van het houtwerk in
alle gevallen was weggerot, is het zeer goed mogelijk dat bij andere schoeïngen van dit type
op hoger niveau oorspronkelijk eveneens een horizontale balk aanwezig is geweest.
Het derde type was het degelijkst. Het bestond uit een aantal horizontaal liggende, zware

eiken planken van circa 3 à 4 cm. dikte, die met de smalle kanten op elkaar gestapeld waren.
In een aantal gevallen was daarvoor gebruik gemaakt van huidgangen van een gesloopt schip,
waarbij sommige nog met de scheepsspanten waren verbonden. Ook hier waren stevige eiken
palen aan de waterzijde in de rivierbodem geslagen. In een aantal gevallen bleken deze aan-
gepunte palen zo’n vier meter diep in de rivierbodem te zijn ingeheid!
Voor bijna alle constructies geldt dat zij ‘in de natte’ zijn gebouwd, op een moment dat door

aanslibbing van de rivier kennelijk te weinig diepgang langs de ‘oude’ kade was ontstaan. De
ruimte die tussen de oude en nieuwe schoeiing bestond, werd aangeplempt met klei, mest en
afval. Op deze wijze werd een stukje land gewonnen en verkreeg men, grenzend aan dit nieu-
we land, weer diep water. Dat kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van schepen met grote-
re diepgang. Opvallend is dan
wel, dat de schepen die tot nu
toe in Utrecht zijn gevonden,
een geringe diepgang hadden.
Dat zijn nu juist schepen die
gemakkelijk op een glooiende
oever kunnen aanlanden. De
hoogte van de rivierbodem tot
aan de bovenkant van de opge-
graven schoeïngen bedroeg
zo’n 1,5 meter. De hoogte van
het daarbij behorende maaiveld
was niet meer vast te stellen. In
die tijd, waarin de Kromme Rijn
nog niet zal zijn afgedamd,
moeten we wel rekening houden
met wisselende waterstanden.
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Figuur 6.3. 
Kade bij de Jacobikerk waarin
een deel van een scheepshuid
(links) is verwerkt. 
Foto: Het Utrechts Archief.



Zeer opvallend aan de kade-
constructies is dat zij duide-
lijk perceelsgebonden zijn
geweest. Dat kon worden
afgeleid uit hun steeds ver-
schillende bouwwijze, maar
ook uit het feit dat de grens
tussen land en water per per-
ceel versprong: sommige
eigenaren hadden - vergele-
ken met hun buren - kennelijk
eerder behoefte aan voldoen-
de diepgang langs hun kade.
De percelen waren bijna alle

7,5 m. breed. In het, perceels-
gebonden, steeds verder
opschuiven van de construc-
ties naar het noorden wordt
de wisselwerking weerspie-
geld tussen de verschuivende
rivier en de maatregelen die
de individuele bewoners troffen om het afmeren van schepen mogelijk te houden. De zwaar
geconstrueerde kaden zijn het dichtst bij de Waterstraat aangetroffen en de zwakke vlecht-
werk-schoeïngen, die waarschijnlijk geen kade met voldoende diepgang meer vormden, meer
naar het noorden. Het bleek uiteindelijk onbegonnen werk om de verzanding het hoofd te bie-
den; rond het midden van de elfde eeuw is de haven verdwenen.

Opvallend is de vondst van enkele schepen in dit gebied. Zij werden in 1974 vrij dicht bij
elkaar, maar in geheel verschillende omstandigheden gevonden. Het oudste schip lag in oever-
sedimenten van de Vecht. Dendrochronologisch onderzoek, gecombineerd met de vondstom-
standigheden, wijst op een datering in de 10e eeuw. Het type komt overeen met het bekende
‘Utrechtse schip’ dat in 1930 enkele kilometers stroomafwaarts in diezelfde rivier werd ontdekt.
Het tweede schip was op een andere manier in de bodem terecht gekomen. Het was zorg-

vuldig van een zijboord ontdaan voordat het tegen een kadeconstructie in de rivier werd afge-
zonken. De bedoeling daarvan moet zijn geweest om de kade tegen onderspoeling te bescher-
men. De dikke zandpakketten waar het schip onder bedolven bleek te liggen, toonden aan dat
dit een overbodige maatregel was geweest. Ook dit schip is dendrochronologisch gedateerd.
Daaruit is gebleken dat het hout voor het schip omstreeks 1004 moet zijn gekapt.
Tijdens de opgraving aan de Waterstraat in 1974 is nog een deel van een bijzonder schip

gevonden. Het was verwerkt in de schoeiing waartegen de aak (begin elfde eeuw) was afge-
zonken. Pas de laatste tijd wordt duidelijk hoe bijzonder deze vondst eigenlijk was. Het gaat
om een deel van een overnaads geklonken houten vaartuig. Een deel van de boeg van ver-
moedelijk hetzelfde schip vormde de zijkant van de kade. De huidgangen, die van naaldhout
waren, hadden een dikte van maar 1,5 cm. Ze waren bovendien nog aan elkaar verbonden door
delen van drie spanten. Als breeuwsel was vilt van schapehaar gebruikt. De klinknagels had-
den aan de binnenzijde van het schip ruitvormige ‘sluitplaatjes’. De manier waarop dit schip
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Figuur 6.4. 
Drie opeenvolgende schoeiingen. Links de oudste. De donkere,
gelaagde vulling is duidelijk waarneembaar. Midden: een “palis-
sadetype”, waarbij de vulling tijdens de opgraving is verwijderd,
zodat de aflopende rivierbodem goed is te zien. Geheel rechts is de
jongste schroeiing te herkennen als een dunne donkere lijn in het
vlak: de zijkant van een zware eiken plank. 
Foto: Het Utrechts Archief.



is gebouwd en de toegepaste
materialen doen vermoeden
dat we met een Scandina-
visch schip van doen hebben.
Het is dus niet ondenkbaar
dat in Utrecht in 1974 een
deel van een Vikingschip is
opgegraven. De hiervoor al
genoemde zwaarden uit de
Vecht en de kammen die in de
dijk bij de Jan Meijenstraat
zijn gevonden èn dit scheeps-
fragment zijn tot nu toe de
enige archeologische vond-
sten die in Utrecht met de
Vikingen in verband kunnen
worden gebracht.
Op grond van de dateringen van de aak (1004 ±6 jaar) is een connectie van dit scheepsfrag-

ment met het “bezoek” van de Vikingen aan Utrecht in 1007 wel erg suggestief. Bewijzen zijn
er echter niet. Helaas is van dit bijzondere scheepsfragment niets bewaard gebleven.

Leidsche Rijn
De Vinexlocatie ‘Leidsche Rijn’ is met 2500 hectare de grootste van ons land. De omtrek van
de middeleeuwse stad past met gemak veertien maal binnen zijn grenzen. Het centrale deel
omvat de zeer brede stroomgordel van de Kromme Rijn, die geflankeerd wordt door delen van
het Utrechtse veengebied. Op een aantal plaatsen is de laatste restgeul van de Rijn nog in het
landschap herkenbaar, soms als perceelsscheiding of slootje, soms als een wat bredere wete-
ring. Op uitgebreide schaal
wordt dit gebied sinds 1992
archeologisch onderzocht.
Daarbij komen regelmatig
delen van rivierlopen uit de
Romeinse tijd, de vroegmid-
deleeuwse periode en de tien-
de tot twaalfde eeuw aan het
licht. Wellicht dat over een
aantal jaren een reconstructie
van het landschap en van de
rivierlopen in de verschillende
perioden mogelijk is. In ieder
geval hopen we  dat het onder-
zoek in Leidsche Rijn een bij-
drage zal leveren aan de re-
constructie van het oude land-
schap in het reeds bebouwde
deel van de gemeente Utrecht.
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Figuur 6.5. 
Deel van een “scandinavisch” schip, hergebruikt als schoeiing.
Foto: Het Utrechts Archief.

Figuur 6.6. 
Reconstructie van de Heldammer stroom in het gebied Leidsche
Rijn. Tussen het schip en de oostelijke wachttoren is inmiddels nog
een Romeins schip ontdekt. Tekening: E. Graafstal, Utrecht.



Ook in Leidsche Rijn zijn de overblijfselen aanwezig van een Romeins fort. 
Het ligt aan de noordzijde van de dorpskern van De Meern. Ten noorden ervan is enkele jaren
geleden een grafveld ontdekt.
Beide liggen langs een zijtak van de Rijn, die heden ten dage bekend staat als de Heldammer

stroomrug. Langs deze rivier is over een lengte van enkele kilometers de Romeinse weg aan-
getoond. Opvallende elementen daarbij zijn een brug en een losplaats aan het water. In de
omgeving van Harmelen zal de rivier, die na 200 vrij snel zal zijn verland, zich weer met de
hoofdstroom van de Rijn hebben verenigd. Een opzienbarende vondst, die nu reeds tot een
aanzienlijke bijstelling van onze visie op de verdediging van de Romeinse limes heeft geleid,
zijn de drie wachttorens uit het midden van de eerste eeuw die langs de Heldammer stroom
zijn aangetroffen. Zij waren oorspronkelijk van hout, maar het is waarschijnlijk dat in later tijd
er zeker twee in steen zijn herbouwd. In de nabijheid van de locatie van zo’n wachttoren is in
1997 bij toeval het Romeinse schip ontdekt dat in deze bundel centraal staat.
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7 Een klein vissersschip uit het begin van de
18e eeuw op kavel ON-10 in Flevoland1

WOUTER WALDUS

Inleiding
In het najaar van 2001 is op kavel ON-10 in
Flevoland een klein overnaads vissersschip
opgegraven. Het onderzoek vond plaats in het
kader van het Zuiderzeeproject2 van het
NISA/ROB. Tijdens de opgraving kon wor-
den vastgesteld dat het schip door afbraakpro-
cessen in de bodem zwaar was aangetast. Om
deze reden is gedurende het onderzoek niet
alleen aandacht besteed aan het schip zelf,
maar ook aan de bodemkundige context.

De opgravingsmethode
Tijdens de waardestellende verkenning die
aan de opgraving vooraf is gegaan, is eerst de
exacte ligging van het scheepswrak bepaald
door middel van grondboringen met een mas-
sieve metalen pen. Vervolgens zijn drie klei-
ne proefsleuven gegraven: ter hoogte van de
voor- en de achtersteven en in het midden.
Aan het begin van de opgraving is de centra-
le sleuf verbreed en verdiept om de geologi-
sche context van het wrak te documenteren.
Hierna is het in zijn geheel blootgelegd, zodat het bovenaanzicht en een aantal doorsneden
konden worden getekend. Bij het tekenen is geëxperimenteerd met de toepassing van een total
station (digitaal meetinstrument). Belangrijke elementen van het schip zijn zowel in detail
(kleinere schaal) vastgelegd als beschreven. Na het verwijderen van de vondsten, de inhouten,
de bun en de twee kleine achterdekken is de huid opnieuw getekend. Daarnaast is gedurende
de opgraving een uitgebreide foto- en diadocumentatie gemaakt. Ten slotte is het schip gede-
monteerd en overgebracht naar het NISA voor een gedetailleerde documentatie per scheeps-
onderdeel.

De fysisch geografische context
Het bodemprofiel dat ter hoogte van het midden van het schip is gedocumenteerd, is een aan-
zicht vanaf het voorschip: stuurboord ligt aan de noordzijde en bakboord aan de zuidzijde. Het
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Figuur 7.1. 
Het scheepswrak gezien vanaf het achterschip.
Foto: G. Schreurs, ROB/NISA, Lelystad.



wrak is ingebed in een gelaagde afzetting van afwisselend humeuze klei en fijn zand. De
humeuze kleilagen nemen naar boven toe steeds meer in dikte af totdat er uiteindelijk sprake
is van een zandpakket met humeuze kleibandjes. Deze sedimentatie is gedurende de Almere-
fase van het IJsselmeergebied tot stand gekomen.
De Almerefase wordt gedateerd tussen het begin van de jaartelling en het begin van de 17e

eeuw en kenmerkt zich door het ontstaan van een zoet tot brak meer (het Almere) dat zich onder
invloed van de relatieve zeespiegelstijging steeds verder uitbreidde ten koste van de veengebie-
den.3 De waterhuishouding werd in deze periode voornamelijk bepaald door voorlopers van de
IJssel, de Eem en de Overijsselse Vecht. De gelaagdheid in het Almere-pakket duidt op perio-
diek wisselende afzettingsomstandigheden. Hierbij kan men denken aan de seizoenen: in rusti-
ge zomerse perioden konden fijne humeuze sedimenten zoals klei en verslagen veen bezinken,
in de winter ontstonden meer energierijke omstandigheden waarin Pleistoceen dekzand in het
Almerebekken werd geërodeerd en vervolgens afgezet.4

Het ontstaan van de permanente open verbinding met de Noordzee wordt geplaatst aan het
einde van de 12e eeuw. Het zeegat, dat zich ter hoogte van de huidige Vliestroom bevond, nam
geleidelijk in omvang toe door de erosie van Pleistocene dekzanden en veengebieden in het
westelijke Waddengebied. De overgang van humeuze naar overwegend zandige lagen in het
bodemprofiel weerspiegelt de toename van de mariene invloed. Het Almere veranderde in een
lagune met overwegend zout water. Vooral in de buurt van de rivieren zal de lagune brak zijn
geweest. De overgang van de Almere-lagune naar een binnenzee komt voort uit de vergroting
van het zeegat en de afname van de aanvoer van zoet water uit de rivieren. Uit historische
bronnen is bekend dat de IJssel aan het begin van de 17e eeuw nauwelijks meer invloed had
op de waterhuishouding als gevolg van verzanding van de rivierbedding.5 Het proces van ver-
zilting dat hierdoor werd versterkt, is uitgemond in het ontstaan van de Zuiderzee.
In de Holocene geologie van het IJsselmeergebied is de overgang naar een zout milieu goed

waarneembaar in bodemprofielen. Uit het onderzoek van het beurtschip OB-71 in 1980 en bij
latere scheepsopgravingen in Flevoland blijkt dat de definitieve verzilting van de Almere-lagu-
ne tussen ca. 1620 en 1630 moet hebben plaatsgevonden.6 In het bodemprofiel van deze
opgravingen kon namelijk aan de hand van scheepsinventarissen de grens tussen de hierboven
beschreven Almere-afzettingen en de zandige, schelpenrijke Zuiderzee-afzettingen worden
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Figuur 7.2. Het bodemprofiel.



gedateerd. Bij ON-10 is deze grens samen met de uitwigging van de aan het schip gerelateer-
de verspoelingslaag opgenomen in de bouwvoor. Bij het lichten van het wrak bleek dat zich
onder het scheepshout een schelpenrijke kleilaag bevond, waaruit kan worden afgeleid dat de
wrakvorming gedurende de Zuiderzeefase heeft plaatsgevonden.

De conservering van scheepshout in de polder
In 1957 is Oostelijk Flevoland ingepolderd. Na de inpoldering is de slappe, met water verza-
digde bodem geschikt gemaakt als landbouwgrond door middel van drainage. Hierdoor kwa-
men processen van bodemvorming en maaivelddaling op gang; twee factoren die van grote
invloed zijn op de conservering van scheepswrakken. Zodra de bodem waar het scheepswrak
zich in bevindt inklinkt zal het scheepshout meer in de zuurstofrijke rijpingszone terecht
komen met als gevolg dat het scheepshout wordt aangetast.
De maaivelddaling in Flevoland is nauwkeurig in kaart gebracht door Rijkswaterstaat.7 Met

dit onderzoek zijn eerst voorspellingen gedaan over de snelheid van de inklinking op basis van
ervaringen met eerder aangelegde polders. Vervolgens zijn in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
respectievelijk 41 en 49 terreinen diachroon onderzocht (monitoring) om te meten of de voor-
spelde maaivelddaling overeen komt met de werkelijke. De factoren die een rol spelen bij de
mate van bodemdaling zijn:
1. De verhouding tussen de dikte van de verschillende Holocene afzettingen. Er wordt onder-

scheid gemaakt tussen drie geologische eenheden:
a. subaquatische sedimenten (Almere-, Zuiderzee- en IJsselmeerafzettingen);
b. getijdenafzettingen (oude getijdenafzettingen);
c. veen.

2. De diepte van de Pleistocene ondergrond.
3. Antropogene invloeden: landgebruik en grondwaterbeheer.
Het onderzoek is zo opgezet dat een zo groot mogelijke variatie aan terreinen op basis van de
hierboven beschreven factoren onderzocht kon worden. Met deze gegevens is het mogelijk
voorspellende uitspraken te doen over de inklinking van de bodem en daarmee de degradatie
van de scheepswrakken in verschillende regio’s van de Flevopolder.
Onderzoeksterrein 38 in Oostelijk Flevoland ligt nabij het hier onderzochte scheepswrak. De

voorspelde bodemdaling na 100 jaar vanaf de drooglegging bedraagt in dit gebied 80 cm.8 De
gemeten bodemdaling bedroeg in 1993 ongeveer 70 cm. De prognose voor Oostelijk
Flevoland lijkt overeen te komen met de werkelijke bodemdaling.9 Aangezien de snelheid van
inklinking logaritmisch verloopt, zal de maaiveldhoogte zich de komende jaren stabiliseren.
Het hoogste punt van het opgegraven scheepswrak op kavel ON-10 bevond zich op een diep-

te van 35 cm onder het maaiveld, aan de onderkant van de bouwvoor. Aangezien het wrak zich
niet al te diep in de bodem heeft ingebed, zijn de voorsteven en de stuurboordzijde van het
schip als gevolg van afbraakprocessen in de bodem en landgebruik (ploegen, mengwoelen)
zwaar aangetast en uiteindelijk niet bewaard gebleven. Zodoende heeft het schip zijn stevig-
heid verloren met als gevolg dat de oorspronkelijke rompvorm enigszins is veranderd.
Uitgaande van de hierboven beschreven verwachtte inklinking kan gesteld worden dat wan-
neer het scheepswrak niet was opgegraven nog eens minimaal 10 cm van de bovenkant verlo-
ren zou zijn gegaan.
De regulering van het grondwaterpeil in de polder heeft eveneens grote invloed op de con-

servering van het scheepshout. Door het grondwaterpeil te verlagen, verschuift de aërobe zone
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Figuur 7.3. 
Overzichtstekening scheepswrak met vondstnummers.

in de bodem naar beneden. In het bodemprofiel werd de grens van het grondwater aan de hand
van de reductie/oxydatiegrens vastgesteld op ongeveer 80 cm onder het maaiveld. Het diepste
punt van het wrak lag 130 cm onder het maaiveld. Dit betekent dat alleen de onderste 50 cm
van het schip zich in gunstige conserveringsomstandigheden bevond. Bij een verlaging van de
grondwaterstand ter compensatie van de inklinking van de bodem zou dit in de nabije toe-
komst nog minder zijn geworden.

De constructie van het schip
Het vaartuig is te omschrijven als een platboomd, overnaads vissersschip met een bun. De
romp bestaat uit een vlakke bodem van drie planken en boorden die zijn opgebouwd uit vijf
gangen. De onderste vier gangen zijn overnaads, de scheergang is karveel verbonden met de
bovenste gang en staat naar binnen. De romp wordt in vorm gehouden door leggers en oplangers.
In de vorige paragraaf is vermeld dat het schip tijdens de opgraving niet compleet was en dat

er sprake is van vormverandering als gevolg van post-depositionele processen. Niet alleen ont-
breken de voorsteven en het grootste deel van de stuurboordzijde, maar ook het roer, de
zwaarden en de tuigage zijn niet aangetroffen. Vanwege de betere conservering van het wrak
aan bakboord zal de constructie van het schip aan de hand van deze zijde worden besproken.

Vlak en stevens
Het restant van het vlak heeft een lengte van 6,40 meter en is maximaal 1,43 meter breed ter
hoogte van de bun. Het vlak bestaat uit drie gangen met een dikte van gemiddeld 6 cm. De
hartlijn van het schip loopt niet door het midden van de middelste vlakgang; het vlak is asym-
metrisch en de naden tussen de gangen zijn niet recht. Om de naden tussen de vlakgangen af
te sluiten zijn plaatselijk houten latten met een breedte van circa 1 cm tegen de zijkanten van
de gangen gespijkerd. De middelste vlakgang is op de plaats waar hij versmalt naar de ach-
tersteven toe gerepareerd met een plank van 35 bij 3 cm. Deze gang heeft onder de achterste-
ven een rechthoekige uitloper, ofwel een steventeen, met een lengte van 23 cm en een breed-
te van 10 cm.
Op de steventeen staat de achtersteven in een hoek van 136 graden met het vlak. De steven

is zwaar beschadigd; alleen de onderste halve meter is redelijk geconserveerd. 



Op de doorsnede is te zien dat hij naar achteren toe smaller wordt en dat er een sponning aan-
wezig is waarin de huidplanken zijn bevestigd met spijkers. Waarschijnlijk zat het roer aan de
steven met twee vingerlingen; één ervan is tijdens de verkenning als losse vondst gedocu-
menteerd, de ander zat nog aan de steven vast.
Onder de steventeen is met houten pennen en spijkers een scheg bevestigd met een lengte van

100 cm. Deze is maximaal 5 cm dik en neemt in de richting van de voorsteven 
in dikte af tot hij tegen het vlak aan loopt.

De boorden
De onderste huidgang is tot aan de bun in een v-vormige sponning in de zijkant van het vlak
bevestigd, zie figuur 7.4. Bij de bun is de zijkant van het vlak schuin; hier is een geheel door-
boorde gang ofwel een gaatjesboord vastgemaakt. Beide verbindingen van het boord aan het
vlak bestaan uit spijkers en houten pennen met een dikte van gemiddeld 1,5 cm. De onderlin-
ge afstand tussen de pennen bedraagt ongeveer 15 cm. De hoek van de onderste huidgang met
het vlak, oftewel de kim, ligt tussen de 138 graden en de 141 graden.
De onderste gang bestaat uit drie planken, de middelste plank ter hoogte van de bun is het

gaatjesboord. De planken zijn door middel van een stuik verbonden: ze zijn tegen de zijkan-
ten van het achterste en het voorste bunschot genageld. De reden voor deze constructie is
waarschijnlijk dat het gaatjesboord, het meest kwetsbare deel van de huid, op deze manier
eenvoudig vervangen kon worden. Het gaatjesboord is 265 cm lang, 21 cm breed en 1,5 cm
dik aan bakboord, en 265 cm lang, 28 cm breed en 2 cm dik aan stuurboord.
Aan de buitenkant van het gaatjesboord aan bakboord is een regelmatig patroon van elkaar

kruisende kerven met een onderlinge afstand van 4,5 cm zichtbaar. Ze zijn in een hoek van 45
graden met de rand van de plank in twee tegenovergestelde richtingen aangebracht. Op de
kruispunten van deze lijnen zijn gaatjes geboord met een doorsnede van gemiddeld 0,5 cm.
Een detail dat hierbij opvalt is dat een groot aantal gaatjes onder een bepaalde hoek, met de
vaarrichting van het schip mee, is geboord. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze tijdens
het varen zuigkracht uit de bun ontstaat waardoor het water in de bun continu ververst wordt
en de vis voldoende toevoer van zuurstof krijgt.10 Wat verder opvalt aan het gaatjesboord is
dat sommige gaatjes gedicht zijn met kleine houten pennetjes, echter zonder dat er sprake is
van enige regelmaat.
Bij de voor- en de achtersteven zijn boven de onderste

gang instekers bevestigd om het schip meer zeeg te geven.
De verbinding met de onderste gang is overnaads, net als
bij de twee volgende gangen. De dikte van de huidplanken
is gemiddeld 2,5 tot 3 cm en de breedte van het land
bedraagt over het algemeen
ongeveer 5 cm. Er zijn geen
houten pennen gebruikt, de gan-
gen zijn aan elkaar verbonden
met spijkers. Deze zijn van bui-
tenaf door de huidplanken
gedreven, uitstekende delen zijn
vervolgens van binnenuit krom
geslagen.11
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Figuur 7.5. Schematische langsdoorsnede (bovenaanzicht) van 
het gaatjesboord van de bun.

Figuur 7.4. V-vormige sponning.



De gang die zich boven de instekers bevindt heeft twee lassen, de gang daarboven heeft er
een. Tegen de bovenzijde van deze laatste gang is de randgaarde bevestigd door middel van
houten pennen, ongeveer om de decimeter. De randgaarde zit verder vast aan de oplangers;
hier zijn de pennen dikker: 2,5 tot 3 cm, terwijl andere pennen in de randgaarde een dikte van
1 tot 1,5 cm hebben. De verbinding met de scheergang (de bovenste gang), die naar binnen toe
onder een hoek van 130 graden staat, is karveel. Deze gang wordt ondersteund door de oplangers.
Het potdeksel bestaat uit twee balken. De onderste rust in een uitsparing aan de bovenkant van
de oplangers en is met houten pennen tegen de bovenkant van de bovenste gang vastgemaakt.
De bovenste balk dekt de onderste samen met de zijkant van de huid af. De hoeken van deze
balk zijn afgerond.

De inhouten
In het achterschip zijn vier oplangers aan stuurboord, vier leggers en zes oplangers aan bak-
boord bewaard gebleven. Aan bakboord zijn op twee plaatsen twee oplangers tegen elkaar aan
geplaatst voor extra stevigheid in verband met de bevestiging van een kikker en een klamp
voor de schoten. De leggers zijn met houten pennen aan het vlak verbonden en de oplangers
zitten zowel met pennen als met spijkers aan de huidplanken vast. De pennen hebben een dikte
die varieert tussen de 2 en de 3 cm. Alle oplangers zijn aan de buitenzijde trapsgewijs bekapt,
zodat ze zo goed mogelijk in de overnaadse vorm van de scheepshuid pasten. De inhouten
hebben bij de kim een loggat om het buiswater door te laten.
Op de bundeken zijn aan bakboord acht knieën aangetroffen, aan stuurboord zijn ze niet meer

aanwezig. De knieën bevinden zich op een regelmatige onderlinge afstand van gemiddeld 40
cm. Ook deze inhouten hebben loggaten en zijn met zowel pennen als spijkers aan de bunde-
ken en aan de huid vastgezet. Op de eerste twee knieën is een kleine dwarsbalk bevestigd, die
aan de bovenzijnde twee rechthoekige uitsparingen heeft, zie figuur 7.3. Op de derde knie is
een kikker vastgespijkerd, die naar alle waarschijnlijk heeft gediend ter bevestiging van het
zwaardtouw. De voorste knie is een stuk forser en uit het breukvlak aan de bovenzijde is af te
leiden dat deze boven de boordrand heeft uitgestoken. Om het uitstekende deel heeft een ijze-
ren beugel met een bevestiging voor het zwaard gezeten.
In het voorschip resteren twee leggers en vier oplangers. De bevestiging is hier identiek aan

die in het achterschip. Op de leggers is een losse balk opgegraven met een afmeting van 48 bij
27 bij 6 cm, zie figuur 7.3. Het betreft een fragment van het mastspoor. Dit relatief zware stuk
hout waar twee pengaten in zitten, is aan de ene zijde afgerond en aan de andere zijde afge-
broken. Aan deze zijde is een rechthoekige uitsparing te zien waarin de mast heeft gestaan.

Indeling van het schip
Het achterdek
Het achterdek bestaat uit twee niveaus, zie figuur 7.1 en figuur 7.3. Het onderste niveau, de
achterdoft, ligt op twee dwarsbalken ter hoogte van spant 2 en spant 4. De doft heeft op twee
plekken met een doorsnede van ongeveer 8 cm een ronde uitdieping van maximaal 1 cm. De
vorm wijst erop dat deze kommen een tijdelijke ondersteuning voor een constructie die stond
op balken. Mogelijk betreft het de mik om de giek mee te ondersteunen.
Het bovenste niveau, de achterplecht, bevindt zich 65 cm hoger en rust op een dwarsbalk ter

hoogte van spant 2 en is aan het potdeksel vastgemaakt. Op de achterplecht is aan de voorzij-
de een dwarsbalk gemonteerd om het geheel te verstevigen. De ruimte tussen de twee niveaus

88 Wouter Waldus



is afgedicht met een dwarsschot, de ruimte onder de achterdoft is open.

De bun
Centraal in het schip ligt de bun die uit twee compartimenten bestaat. De lengte van de bun
bedraagt 2,81 meter, de maximale breedte van de bundeken 1,80 meter en de hoogte tussen de
bundeken en het vlak 0,17 meter. De bun heeft een inhoud van (afgerond) 507 liter.
De voorste, middelste en achterste bunschotten hebben een breedte van 167, 180 en 148 cm.

De bunschotten zijn aan de onderkant met houten pennen aan het vlak vastgemaakt, die blind
in de schotten zitten. Aan de bovenkant zijn zowel blinde houten pennen als spijkers gebruikt
voor de bevestiging van de bundeken. Op de achterkant en de voorkant van de bun is dit ver-
band aan de bovenzijde van de bundeken versterkt door middel van twee knieën en een balk
die samen de hele breedte van de bun bestrijken.
De bundeken bestaat uit drie planken met een dikte van 6 cm. De zijkanten van de twee bui-

tenste planken zijn schuin en sluiten tegen onderkant van de tweede huidgang. De centrale
plank wordt in het midden onderbroken door de trog. Deze heeft een lengte van 137 cm, is 56
cm breed en 37 cm hoog. De trogplanken hebben een dikte van 8 cm en bestaan uit een enke-
le plank aan de achterzijde en drie planken aan de voorzijde. Tegen de zijkanten zijn zijschot-
ten bevestigd. Deze rechthoekige constructie staat op het centrale bunschot en is tegen de bin-
nenzijden van de bundeken gespijkerd. In het midden van de trog bevindt zich op het middel-
ste bunschot een sponning. Hierin past een plankje met een dikte van 1 cm dat er samen met
het middelste bunschot voor zorgt dat de bun uit twee compartimenten bestaat. Waarschijnlijk
wilde men bepaalde vissoorten gescheiden houden. Het deksel van de trog is niet aangetroffen.

Het scheepszwaard
Naast de trog aan bakboordzijde is onder twee netverzwaarders een zwaard aangetroffen
(figuur 7.3). Het betreft een eikenhouten zwaard met een lengte van 193 cm, een breedte van
47 cm en een dikte van 5 cm. De bovenzijde is ter hoogte van het oog voor de bevestiging aan
het schip afgebroken. De doorsnede van het zwaard over de breedte maakt duidelijk dat het
zwaard gebogen is. De buitenzijde is de platte zijde, op deze zijde zijn krassen en butsen
zichtbaar die ontstaan zijn bij het afmeren van het schip. De binnenzijde is net als bij de mees-
te platbodems met zwaarden enigszins bol. Gezien de positie van het oog waardoor het touw
heeft gezeten om het zwaard te hijsen en te laten zakken, blijkt dat het hier gaat om een zwaard
dat aan bakboord heeft gezeten.

Vondsten
Het is opvallend dat het scheepswrak nauwelijks vondsten bevat. Het nagenoeg ontbreken van
vondsten zegt wat over de functie en het gebruik van het schip.12 Hieronder zullen de vond-
sten per categorie worden besproken.

Uitrusting en scheepsinventaris
In het voorschip, op de voorste twee spanten die nog aanwezig zijn, is een gietijzeren haard-
plaat aangetroffen (zie figuur 7.3; nr. 1). De afmetingen bedragen 55 x 45 cm en de plaat is 20
mm dik. Aan twee zijden is hij afgebroken en afgebrokkeld. De plaat is dunner (5-10 mm) op
de plaats waar het vuur heeft gebrand. Het is opvallend dat in een klein schip als dit een haard-
plaat werd gebruikt.
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Naast de bun aan bakboordzijde bevonden zich drie zware keien (zie figuur 7.3; nr. 4, 6 en
7). Deze stenen (tabel 1) zijn doorboord en voorzien van een ijzeren ring om ze van boord te
laten zakken en weer op te hijsen. Waarschijnlijk zijn ze gebruikt als netverzwaarders. De
steen die in het achterschip lag (zie figuur 7.3; nr. 9) heeft geen ijzeren ring en is minder zwaar.
Het is de vraag of een klein schip als dit ballast nodig heeft gehad. Aangezien de bun niet al
te diep is lijkt dit niet waarschijnlijk. Bovendien zijn er geen stenen verdeeld over het hele vlak
aangetroffen die het vaartuig gelijkmatig diepgang zouden moeten geven. Om deze reden lijkt
het aannemelijk dat deze laatstgenoemde steen ook een netverzwaarder is geweest die niet met
een ijzeren ring, maar met een touw was bevestigd.

Lading
Er is geen lading aangetroffen in het schip. De inhoud van de bun is in zijn geheel gezeefd (2
mm); dit leverde geen visresten of andere vondsten op.
Persoonlijke uitrusting
Op het potdeksel en het bovenste achterdekje zijn fragmenten van een steel van een aarde-
werken pijp gevonden. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze vondsten bij het schip
horen, omdat ze dicht onder de bouwvoor zijn aangetroffen. Bovendien zijn van het terrein
meer losse oppervlaktevondsten bekend.15 Waarschijnlijk zijn dit overblijfselen van middel-
eeuwse bewoning op nabijgelegen veeneilanden, die tijdens het ontstaan van de Zuiderzee vol-
ledig zijn geërodeerd en verdwenen.

Bouw- en ondergangsdatum
In de paragraaf over de fysisch geografische context is beschreven dat het wrak in afzettingen
van de Zuiderzeefase lag ingebed en dat dit een indicatie geeft van de ondergangsdatum. Deze
ruwe aanzet tot een datering kan verfijnd worden met de resultaten van dendrochronologie. Er
zijn 22 houtmonsters genomen en geanalyseerd.16 In twee gevallen kon geen passende refe-
rentiecurve worden gevonden, de 20 determineerbare monsters wijzen op de volgende her-
komstgebieden: Centraal Duitsland, Lotharingen en Niedersachsen.
Bij twee van deze monsters is spinthout aanwezig: huidgang F1 bakboord (dendrocode kof

04.1) en huidgang C3 bakboord (dendrocode kof 05.1) hebben respectievelijk 5 en 18 spint-
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Tabel 7.1. Netverzwaarders, het nummer verwijst naar figuur 7.3.
————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––———

Nummer gewicht (kg) Steensoort13 Bijzonderheden
4 5,8 graniet ijzeren oog
6 5,6 graniet ijzeren oog + merk
7 4,8 graniet oog afgebroken
9 2,5 kinnediabaas zonder oog, gaaf en afgeronde vorm14

—————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––——

Figuur 7.6. Dendrochronologische dateringen van het scheepshout. De twee jaarringmonsters met
spinthout en de schatting van het ontbrekende spinthout. Bron: RING, Amersfoort.



houtringen. Voor de berekening van het geschatte aantal ontbrekende spinhouttringen is uit-
gegaan van een gemiddeld aantal ringen van 26 +/- 8 bij bomen ouder dan 200 jaar.17

Aangenomen mag worden dat beide monsters in deze categorie vallen, omdat er 170 en 160
jaarringen zijn geteld en de kern van het hout in beide gevallen niet kon worden bepaald. Op
basis van de schatting van het aantal ontbrekende spinthoutringen is een gemeenschappelijke
veldatum tussen 1700 en 1711 vastgesteld.
Geconcludeerd kan worden dat de bouwdatum van het schip rond het eerste decennium van

de 18e eeuw moet liggen. Voor wat betreft de ondergang van het schip is niets met zekerheid
te zeggen behalve dat het hout op bepaalde plaatsen slijtage vertoont en dat het schip daarom
enige tijd in de vaart moet zijn geweest.

Kleine vissersschepen met een bun
Het schip is vergaan op circa 7,5 kilometer afstand van de haven van Kampen. Ervan uit-
gaande dat het vaartuig in zijn werkgebied is vergaan, kan gesteld worden dat het past in het
door Dorleijn geschetste beeld van de visserij aan de oostwal van de Zuiderzee.18 Hier was
men, gezien de ondiepte van het kustwater en de havens, genoodzaakt tot het gebruik van klei-
ne schepen met weinig diepgang die dan ook niet gebruikt werden om ver mee de zee op te
gaan.19 Aan boord van het schip was gelegenheid tot het koken van een maaltijd, zoals blijkt
uit de haardplaat, maar gezien de grootte van het vaartuig en het ontbreken van huisraad lijkt
het inderdaad niet waarschijnlijk dat het werd gebruikt voor een langdurig verblijf op zee.
Wat betreft de functie van de platbodem, geven de zware netverzwaarders naast de bun aan

dat het werd gebruikt in de visserij met staande netten en fuiken. Dorleijn beschrijft dat de
ondiepe plaatsen zoals de Veluwekust ten noorden van Harderwijk, het Kamperzand,
Schokland en Urk geschikt waren voor deze vorm van Zuiderzeevisserij, aangezien deze
gebieden te ondiep waren voor boten met sleepnetten.
Wat het scheepstype betreft, kan de platbodem gerekend worden tot de familie van de zee-

punters, pluten, bonzen en schokkers: de kleine vissersschepen. Van deze categorie zijn ver-
schillende schepen in de IJsselmeerpolders opgegraven. Hier zullen er twee van worden
besproken.20Door de opgravingresultaten van ON-10 te vergelijken met andere schepen kan
een beeld worden geschetst van hoe de ontbrekende delen van het schip er mogelijk uit hebben
gezien. Daarnaast kunnen algemene kenmerken van de kleine vissersschepen aan de oostwal
van de Zuiderzee worden afgeleid. Achtereenvolgens zal per schip de datering, de constructie en
de inventaris worden beschreven. Bij de constructie ligt de nadruk op de rompvorm en de bun.

ZL 8, gemeente Zeewolde
Het betreft een circa 8,5 meter lang en 2,10 meter breed, platboomd, overnaads vissersschip
met een bun, dat in 1975 is verkend en in 1977 is opgegraven. Er is geen dendrochronologi-
sche datering beschikbaar en ook op basis van de vondsten kan het schip niet worden geda-
teerd. De stratigrafische positie van het wrak in de bodem wijst in ieder geval op een datering
na 1700 (Zuiderzeefase).21

Het schip is net als ON-10 onder slagzij naar bakboord in de bodem weggezakt, zodat de
stuurboordkant minder goed is geconserveerd. Het vlak, dat uit drie planken bestaat, is intact
en lancetvormig. De middelste plank loopt aan twee kanten uit in een steventeen; beide ste-
vens zijn echter verdwenen. De hoek van de kim varieert tussen de 125 en 135 graden. De
onderste twee huidgangen zijn vrij goed bewaard gebleven, zodat van de uiteinden van deze
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planken afgeleid kan worden dat het vaartuig rechte vallende stevens heeft gehad. De boven-
ste huidgang is alleen aan bakboord ter hoogte van het middenschip bewaard gebleven. Deze
plank staat vrijwel verticaal ten opzichte van het vlak en is bovenaan verbonden met het bin-
nenboord. Uitstekende spijkers op het boord wijzen erop dat het potdeksel is verdwenen.
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Figuur 7.7. Kleine vissersschepen van de oostwal van de voormalige Zuiderzee.



De bun vertoont wat betreft constructie grote gelijkenis met ON-10, maar is aanzienlijk kleiner:
1,30 meter ten opzichte van 2,81 meter bij ON-10. Verder is de positie van de bun in het schip
anders: hier staat hij meer voorin het schip, terwijl de bun bij ON-10 ter hoogte van het mid-
den van het schip is gebouwd. Ook bij ZL-8 is de voorste knie op de bun zwaarder gebouwd.
Hier is het om dit deel van het schip te verstevigen, omdat de bevestiging van het zwaard zich
even voor deze knie heeft bevonden.
In het voorschip is een mastbank aangetroffen met aan de voorzijde een inlaat voor de mast-

koker. Het valt op dat de mast zich net als de bun relatief ver voor in het schip bevond. Deze
indeling van de platbodem geeft extra werkruimte in het achterschip.
Ook hier zijn vondsten schaars. Er zijn slechts twee vondsten met zekerheid in verband met
het schip te brengen. Op de bundeken, naast de trog aan bakboordzijde is een netverzwaarder
met een ijzeren ring aangetroffen. Verder zijn aan bakboord tussen de bun en de mastbank res-
tanten van bovenstukken van leren laarzen gevonden.

NP-83, gemeente Noordoostpolder
Op kavel NP-83 is in 1948 een circa 8,5 meter lang en 2,6 meter breed, platboomd, overnaads
vissersschip met een bun opgegraven. Op basis van de geologie wordt het scheepje gedateerd
in de 17e eeuw. Er is geen dendrodatering beschikbaar en het dateerbare vondstmateriaal lijkt
secundair ingespoeld te zijn. Het vaartuig is niet al te diep en rechtstandig in de bodem weg-
gezakt met als gevolg dat het bovenste deel van de romp is vergaan. Van de huid zijn bij de
stevens slechts twee en in het middenschip drie gangen bewaard gebleven. Het belang van dit
schip is gelegen in het feit dat het vlak en de bun nog intact zijn, zodat een goede vergelijking
en aanvulling mogelijk is op de gegevens over ON-10.
Het lancetvormige vlak bestaat uit 5 koud tegen elkaar liggende planken. Het vlak is asym-

metrisch en loopt bij de stevens uit in een steventeen. Alleen de achtersteven is aangetroffen;
deze bevond zich niet in oorspronkelijke verband, maar samen met een aantal losse houtfrag-
menten in het achterschip. De steven is recht en vallend en heeft twee vingerlingen. De kim
varieert tussen de 125 en de 140 graden.
De bun vertoont grote overeenkomsten met ON-10 qua grootte, constructie en positie in het

vaartuig. Er zijn twee verschillen: ten eerste is het gaatjesboord bij NP-83 niet als losse gang
tegen de zijkanten van de bunschotten gemonteerd. De gangen zijn hier doorlopend. Ten twee-
de heeft NP-83 geen klos achter op de bundeken.
Als gevolg van de conserveringsomstandigheden is geen voor- of achterdek bewaard geble-
ven. De mastvoet bevond zich nog wel in het schip. Deze bestaat uit een mastblok van 108 x
45 x 11 cm met een rechthoekige mastkoker. De balk is met spijkers en houten pennen vast-
gemaakt aan de leggers.
Het onderzoek van dit schip heeft een aantal vondsten opgeleverd. In het achterschip en aan

beide zijden naast de trog is een aanzienlijke hoeveelheid keien aangetroffen. Geen van deze
stenen was doorboord, wat vermoedelijk de aanleiding voor de onderzoeker is geweest hier te
spreken van ballaststenen.22 Ervan uitgaande dat een klein vissersschip als dit geen ballast-
stenen nodig had, lijkt het waarschijnlijker dat het hier gaat om netverzwaarders die aan tou-
wen zijn bevestigd. Verder zijn bij het leeghalen van de bun resten gevonden van platvissen
(schol of bot), waaruit afgeleid kan worden dat het scheepje in een marien milieu heeft gevist.
Tenslotte is vooral in het voorschip een aantal fragmenten aardewerk en tegels opgegraven.
Aangezien deze vondsten niet compleet zijn en aangezien het vondstmateriaal zich in inspoe-
lingslagen bevond, lijkt het hier te gaan om vondstmateriaal dat niet bij het vaartuig hoort.
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Conclusies
De opgraving en uitwerking van het kleine overnaadse vissersschip op kavel ON-10 heeft aan-
getoond hoe waardevol en kwetsbaar de scheepswrakken in de Flevopolder zijn. Het onder-
zoek naar de scheepsresten heeft uitgewezen dat het gaat om een circa 8,5 meter lang en 2,6
meter breed overnaads vissersschip met een bun. De meest karakteristieke eigenschappen van
het vaartuig zijn de rechte, vallende achtersteven, een lancetvormig vlak, het vervangbare
gaatjesboord, de ondiepe bun, de bovenste naar binnen staande huidgang (de scheergang) en
het achterschip dat een achterdoft en achterplecht heeft. Daarnaast komt een vondst van het
zwaard zoals hier is gedaan niet vaak voor en geeft het een beeld van de vaareigenschappen
van het schip.
Uit de vergelijking met andere schepen is gebleken dat dit type vissersschip vaker voorkwam

aan de oostwal van de voormalige Zuiderzee. De overeenkomsten met scheepsvondst NP-83
zijn zo groot dat ze elkaar kunnen aanvullen voor een reconstructie.
De functie van het vaartuig hangt in belangrijke mate samen met het vaargebied. De ondiepe
wateren en havens aan de oostwal van de Zuiderzee maakten het noodzakelijk schepen met
weinig diepgang te maken. De vaartuigen werden gebruikt om in ondiepe zones die niet met
sleepnetten werden bevist de staande netten of fuiken uit te zetten en te legen. De zwerfkeien
die in deze schepen zijn aangetroffen zijn moeten dan ook geïnterpreteerd worden als netver-
zwaarders.
Ten slotte is ook hier weer gebleken dat de scheepswrakken in de bodem van de Flevopolder

kwetsbaar zijn en door bodemprocessen als bodemdaling en rijping worden bedreigd.
Daarnaast heeft de verlaging van de grondwaterstand ter compensatie van de bodemdaling
desastreuze gevolgen voor de conservering van scheepshout. De snelle achteruitgang van
scheepshout in de aërobe zone van de bodem, zoals dat hier is aangetoond, geeft aan dat maat-
regelen noodzakelijk zijn. Er is veel voor te zeggen de schepen die in de buurt van de bouw-
voor liggen zo spoedig mogelijk fysiek te beschermen of op te graven.
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Noten
1 Het project is gecoördineerd door A.F.L. van

Holk. Verder waren de volgende mensen
betrokken: W.B. Waldus (veldarcheoloog), G.
Schreurs en H. Post (veldtechnici), G.J. Zand
(uitwerking tekeningen). Verder gaat mijn
dank uit naar de overige medewerkers van het
NISA/ROB voor de raad en advies tijdens de
uitwerking.

2 Het Zuiderzeeproject scheepsarcheologie
omvat het onderzoek naar scheepsresten in de
IJsselmeerpolders vanaf 1932. In 1999 wer-
den de doelstellingen als volgt geformuleerd
in het speerpunt-programma schepen: ‘ver-
kenning, waardering en monitoring van de
conditie van in het Zuiderzeeproject gemelde
scheepsvondsten, waaraan bij melding geen
aandacht kon worden besteed. Het project moet 

uitmonden in selectie - en waarderingsbeslui-
ten, in rapportage over verdroging en behoud
en in optimalisatie verkenningsprocedure.’

3 Menke et. al. 1998, 82.
4 Het is mogelijk dat de IJssel ook invloed heeft

gehad op de zandaanvoer in de Almerefase
(Ente 1971, 379). Deze invloed beperkt zich
echter tot de rivierdelta (zie Ente et al. 1986,
fig. 5.1.).

5 Van der Heide 1955, 54.
6 Mondelinge mededeling K. Vlierman.
7 Dooremolen e.a. 1996.
8 Dooremolen e.a. 1996, bijlage 2, figuur 38, OF.
9 Dooremolen e.a. 1996, 55-56.
10 Een vergelijkbaar gaatjesboord is aangetrof-

fen bij de pink die is opgegraven op de kavel
OH-61 (Dossiernummer OH-61 NISA). Het
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is de vraag in hoeverre men de gaatjes bewust
in dezelfde richting heeft geboord. Mogelijk
biedt een toekomstige opgraving van een vis-
sersschip met een bun hierover uitsluitsel.

11 De conservering van de spijkers was onvol-
doende om te bepalen of ze weer terug het
hout in waren gedreven.

12 De schaarste aan vondsten kan voor een deel
worden toegeschreven aan wrakvormingspro-
cessen zoals die hierboven beschreven zijn.
Daarnaast is het ook mogelijk dat tijdens of
vlak na de schipbreuk de scheepsinventaris is
geborgen. Het is echter opvallend dat ook de
min of meer afgesloten delen van het schip,
zoals de ruimten bij het achterdek, geen
vondsten bevatten.

13 Determinaties door Karel Vlierman.
14 De gaafheid en de afgeronde vorm wijzen

erop dat de steen waarschijnlijk niet met het
landijs is meegebracht, maar dat hij afkomstig
is van de Zuid-Zweedse, Deense of Noord-
Duitse Oostzeekust.

15 Zie Archis: waarnemingnummers: 30059,

30060 (21CN-8)). Het betreft vondsten van
rood geglazuurd aardewerk.

16 RING/ROB, geanalyseerd door drs. A.E.M.
Hanraets.

17 Hollstein 1980
18 Dorleijn beschrijft de 19e en 20e eeuwse

Zuiderzeevisserij voor en na de afsluiting van
de Zuiderzee op basis van archiefonderzoek
en interviews. Het is aannemelijk dat het door
deze auteur gereconstrueerde beeld van de
visserij met staande netten en fuiken aan de
oostwal in grote lijnen geldig is voor de 18e
eeuw. De belangrijkste reden voor deze conti-
nuïteit is dat de visserij in deze gebieden
kleinschaliger was en dat ‘de middelen ont-
braken om vernieuwingen en moderniserin-
gen door te voeren’ (Dorleijn 1985, 9).

19 Dorleijn 1985, 8
20 De criteria voor deze schepen waren: plat-

boomd, overnaads, een bun en een lengte van
circa 9 meter.

21 Zie bodemprofiel opgravingsdossier ZL-8.
22 Zie dossier NP-83, rapportage Van der Heide.


