Online versie

Restauratiewerf

Meer nieuws

Zwammerdamschepen

Beste {{ contact.FIRSTNAME }} {{ contact.LASTNAME }},
Welkom nieuwe en bestaande lezers van het Logboek ‘Operatie
Zwammerdamschepen'. Het unieke project in Museumpark Archeon
waar professionals en vrijwilligers samen werken aan de restauratie
en reconstructie van zes Romeinse schepen. Hoe uniek dit is, bleek
opnieuw tijdens het bezoek van een aantal archeologen en historici
die meewerkten aan de opgraving van de schepen in de jaren ’70.
Zoals een van hen zei: 'Het is toch wel bijzonderder dat al die jaren
dit oude hout bewaard is gebleven, ondanks verhuizingen en fusies.
En nu getoond kan worden aan iedereen!'
Meer over de Zwammerdamschepen

Houtmagie
Bij het bekijken van bijvoorbeeld de Zwammerdam 2 zal u vast de grilligheid
van een aantal nieuwe eikenhouten onderdelen zijn opgevallen. De

ontbrekende delen van het originele schip zijn maar zelden recht, dus het
vergt vaardigheid om een dergelijk deel na te maken.
Restauratieteamlid Abdulkader Shafiq heeft die vaardigheid. Hij is een kundig
timmerman die precies werkt en ook zonder moderne technieken goede
resultaten behaald. Want vanwege het vaak kwetsbare hout en de lastige
plek is een moderne aftekenhulp meestal niet te gebruiken. Geen probleem
voor Abdulkader: hij neemt potlood en papier en ‘krast’ de vorm over. De
basis is gelegd.
Lees meer

Afscheid wethouder Van Velzen
Vrijdag 13 mei nam na elf jaar wethouder Kees van Velzen afscheid van de
gemeente Alphen aan den Rijn. Waarom dit een bericht waard is voor het
Logboek? Dat komt omdat hij de wethouder van Toerisme, Erfgoed en
Financiën was. Met als speciaal project de Limes, Museumpark Archeon's
‘Operatie Zwammerdamschepen’ en Nigrum Pullum in Zwammerdam hadden
dus veel met hem te maken. Door de jaren heen kwam hij meerdere keren
een kijkje nemen bij de restauratie, vaak met collega’s in zijn kielzog. Als hij
maar even kon, promootte hij de Limes, het Museumpark en de restauratie.
In zijn wethoudersperiode zijn ook de eerste belangrijke stappen gezet
richting Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Een fijne pleitbezorger van
de Limes dus!
Lees meer

Modelscheepje Zwammerdam 4
In de tentoonstellingsruimte heeft u vast het prachtige model zien staan van
de Zwammerdam 4. De maker hiervan, Gerard IJzereef, bezocht op 6 mei jl.
Museumpark Archeon vanwege zijn bijdrage aan project Do you remember?
Hij vertelde dat hij veel plezier had beleefd aan het maken ervan en is
verguld met de mooie display van zijn model. In tegenstelling tot de
restanten van het originele schip blijft dit scheepje wel drijven!
Lees meer

Do you remember?
Twee vrijdagen in mei is een aantal gelauwerde en bekende archeologen,
historici en conserveringsspecialisten te gast geweest op de restauratiewerf
in Museumpark Archeon. Deze bijzondere groep mensen bestond uit Gerard
IJzereef, Karel Vlierman, Leo Akveld, Frank Götz, Anton Wevers, Laura Koehler
en Gert Schreurs. Hoezo bijzonder? Nou, deze mensen werkten mee aan de
opgravingen van de zes Zwammerdamschepen in de jaren ’70 of de
optekening, conservering en presentatie in de jaren erna. Niet alleen kwamen
zij een kijkje nemen hoe het ‘oude hout’ er nu bij ligt. Ook kwamen zij hun
herinneringen delen i.h.k.v. project Do you remember? van archeoloog Tom
Hazenberg.
Lees meer

We gaan door!
Louis en Arie verwijderen vormzand dat is blijven plakken tussen de voegen
van het aan elkaar geplakte hout van de Zwammerdam 6. Het vormzand is
lichtrood en is - jaren geleden - gebruikt om het hout zo veel mogelijk in de
oorspronkelijke vorm terug te brengen. Hoewel de planken van de
Zwammerdam 6 in grotere stukken zijn geconserveerd dan de Zwammerdam
2 moeten Ton en Harry ook hiervan delen aan elkaar plakken.
V.l.n.r. vrijwilligers Louis, Arie, Ton en Harry aan het werk.

Groot en stevig
Op de restauratiewerf worden voorbereidingen getroffen om de
Zwammerdam 1, een boomstamkano, te reconstrueren.
De Zwammerdam 1 werd in december 1971 als eerste ontdekt: tijdens de
bouwwerkzaamheden voor zorgcentrum de Hooge Burch nam de
graafmachine een grote schep met hout mee. Dit bleek een deel van een
kano uit de Romeinse tijd te zijn. Maar de middenssectie van deze kano
ontbreekt dus hierdoor, vandaar dat dit deel nagemaakt gaat worden. Om de
kano te reconstrueren maakt het restauratieteam een ondersteunend frame
zoals we ook maakten voor de kano Zwammerdam 3. (zie grote foto
hierboven)
Lees meer

Schip als vriendschapssymbool
Wat doet een model van de Zwammerdam 4 in het Museo delle Navi vlakbij
het vliegveld Fiumicino? Dat is een lang verhaal. Bij de aanleg van de het
vliegveld zijn in de jaren 1958-1965 de resten van zeven Romeinse schepen
ontdekt. Deze zijn al snel tentoongesteld in het Meseo delle Navi, het
Museum van de Schepen. Vanaf 2002 sloot dit museum zijn deuren maar
vorig jaar heeft het onder leiding van archeoloog Renato Sebastiani zijn
deuren weer geopend. Het dak is hersteld en de restauratie van de
scheepscollectie is ook daar ter hand genomen. En in de expositie in de
omloop van de schepen vinden we … de Zwammerdam 4! Hoe is dit model
hier beland?
Renato Sebastiani neemt in april 2022 het inmiddels beroemde boekje in
ontvangst van Tom Hazenberg, recht voor het model van de Zwammerdam 4
(foto Hazenberg Archeologie)
Lees meer

Vaar mee!
Kent u mensen die dit Logboek misschien ook
interessant vinden om te ontvangen? Dan zou
het heel fijn zijn wanneer u het Logboek
doorstuurt.
En als u dat doet schrijf er dan aub bij dat die
ander zich gratis kan inschrijven voor de
nieuwsbrief via de website.
Schrijf je hier in voor het logboek
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Operatie Zwammerdamschepen' is altijd toegankelijk tijdens openingstijden van
Museumpark Archeon (gratis met Museumkaart en Vrienden Loterij VIP-kaart).
Meer informatie: https://www.archeon.nl/zwammerdamschepen.html
Operatie Zwammerdamschepen is een activiteit van Stichting Museumpark Archeon op
initiatief van Hazenberg Archeologie en Museumpark Archeon.
Teksten: Patricia Pol, Tom Hazenberg, Monique Veldman, Suzan de Blanken.
Fotografie: Willem de Jeu en betrokkenen bij Zwammerdam 2.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Batavialand, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Vorst Houtonderzoek, Vakwerk in Hout, Historische Scheepstimmerwerf
Klaas Hennepoel, Universiteit Leiden, Saxion Hogescholen en Knol Cleaning Solutions.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, gemeente
Alphen aan den Rijn, Mondriaan Fonds, VriendenLoterij, VSB Fonds, EDBA en Fonds Alphen
aan den Rijn.

Deze mail is verzonden aan {{ contact.EMAIL }}
Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven als logboekabonnee
bij Operatie Zwammerdamschepen van Museumpark Archeon.
Uitschrijven
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