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Het is onwerkelijk stil in Museumpark Archeon en dus ook op de
restauratiewerf van ‘Operatie Zwammerdamschepen’. Iedereen popelt om weer
te beginnen! Toch wordt er achter de schermen wel degelijk gewerkt, om het
park ‘Coronaproof’ te maken. Museumpark Archeon heropent op 21 mei haar
deuren voor de bezoekers weer. Voor meer informatie over de heropening kijk
op www.archeon.nl.
Voor nu, een kijkje terug naar hoe was het op de restauratiewerf tot de
sluiting…

Laatste werkzaamheden aan de Zwammerdam 2
Woensdagmiddag begin maart. Een aantal mensen staat op een kluitje bij elkaar
en kijkt met spanning naar... een speelgoedtrein!
Op het transportframe zijn rails en treintje van vrijwilliger Harry Kormeling
bevestigd en vrijwilliger en fotograaf Willem de Jeu heeft er zijn telefoon
opgelegd. Langzaam beweegt het treintje langs de boord van het schip.
Het is een typisch geval van ‘buiten de lijntjes kleuren’.

Deze foto-trein is onderdeel van de voorbereiding van de restauratie van het
volgende schip, Zwammerdam 6. Ook een vrachtschip zoals de Zwammerdam
2 die nu bijna is gerestaureerd. Yardeni Vorst, de archeoloog die al 15 jaar de
schepen onderzoekt, wilde dat het hout van de Zwammerdam 2 nog eens
goed gefotografeerd zou worden. Maar hoe fotografeer je grote zwarte planken
van wel 5 meter lang? Diverse opties passeerden de revue, waaronder digitale
scan-opstellingen. Het treintje van Harry en een verouderde mobiele telefoon
boden het beste resultaat om op gecontroleerde snelheid een panoramafoto
te maken. De eerste proeven zijn hoopvol.

De werkzaamheden aan het historische hout van de Zwammerdam 2 zitten
erop. De laatste werkzaamheden aan dit vrachtschip bestonden uit aanvulwerk
in modern hout, zoals een laatste knie, een boordplank en niet te vergeten de
nieuwe voorsteven.
En hierboven is dan een foto van het resultaat.
Wat een vakwerk, door dit fantastische restauratieteam!
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Start ArcheoHotspot
Zaterdagochtend 22 februari werd een deel van de restauratiewerf ingericht
voor de allereerste ArcheoHotspot in Museumpark Archeon . Het onderwerp:
Romeins aardewerk.
De plek is goed gekozen want men gaat er vanuit dat de
Zwammerdamschepen Romeins aardewerk vervoerden. Er is in ieder geval veel
van gevonden tijdens de opgraving!
Marlyn Everink, landelijk coördinator van ArcheoHotspot, kwam om een groot
deel van de gastvrouwen en –heren te informeren over het doel van de
ArcheoHotspot. Archeologiestudent (Universiteit Leiden) Niels Schuurmans
vulde haar informatie aan met praktische kennis over het herkennen, meten en
documenteren van aardewerk.

Meehelpen aan archeologisch onderzoek
ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kunt maken met het vak
archeologie. Je kunt er meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch
onderzoek. Heel vaak gaat het dan om het sorteren van aardewerk, en het
beschrijven en opmeten hiervan. Als je weet dat er letterlijk honderdduizenden
stukken aardewerk liggen te wachten om gezien te worden, kun je je
voorstellen dat alle hulp welkom is. En het leuke is dat je als bezoeker letterlijk
in contact komt met het verleden.
Direct na de informatieochtend konden we onze kennis in de praktijk brengen.
Vooral kinderen blijken het heel erg leuk te vinden om mee te helpen, en
hiervoor een oorkonde te krijgen.
En hoewel er natuurlijk sprake was van enige onwennigheid, waren de eerste
reacties van bezoekers van alle leeftijden positief.
Zodra het weer mag, zal ook het ArcheoHotspot zeker weer te vinden zijn in de
buurt van de Restauratiewerf.

Lezing Tom Hazenberg in Frankfurt
Frankfurt am Main, zondag 16 februari jl. Tom Hazenberg is gastspreker op het
25e internationale symposium voor Onderwaterarcheologie, georganiseerd
door DeGuWa, het Deutsche Gesellschaft zur Förderung der
Unterwasserarchäologie. Het thema is Ökonomie und Logistik auf
Binnengewässern im Römischen Reich.
Tom gaf de lezing mede namens Yardeni Vorst (onderzoeker
Zwammerdamschepen) en Laura Koehler (Batavialand). Ware opvolgers van

archeoloog Maarten de Weerd; die deze lezing hield in 2002.
Nu de onderzoekstechnieken de laatste jaren een grote vlucht hebben
genomen, vallen er veel nieuwe ontdekkingen en inzichten te delen. De
toehoorders waren daarnaast ook verheugd te horen over de langverwachte
restauratie aan de Zwammerdamschepen en de komst van het Nationaal
Romeins Scheepvaart Museum in Museumpark Archeon. Dat de
Zwammerdamschepen ook werden genoemd in de lezingen van Ronald
Bockius (Museum für Antike Schifffahrt) en Christoph Schäfer (Universität Trier)
maakte het des te duidelijker dat de schepen nog steeds van internationaal
belang zijn. Ze maken deel uit van de internationale wetenschap, voor zowel de
Romeinse scheepsbouwtechnieken als de Romeinse scheepvaart.

Nieuwe ideeën
In zijn lezing benadrukte Tom hoe de Zwammerdamschepen en de andere
gevonden Romeinse platbodems op Nederlandse bodem het begin vormden
van een groot wetenschappelijk onderzoek, dat nog lang niet is beëindigd.
De grote hoeveelheid gevonden hout maakt het 50 jaar na opgraving mogelijk
de nieuwste onderzoeksmethoden toe te passen, om datering en herkomst te
achterhalen. De resultaten zijn verbluffend te noemen: Belgisch (Ardenne) en
Nederlands hout samen gebruikt in de Woerden 7, terwijl de Meern 1 geheel uit
Nederlands eiken bestaat!
Revolutionaire nieuwe ideeën over de plaats van de scheepswerven langs de
Limes, het gebruik van lokale kennis en vaardigheden, en ook de mogelijkheid
van militaire inzet van de schepen laat zien dat er nog veel valt te ontdekken en
te discussiëren.
Museum für Antike Schifffahrt
Het vijfdaagse symposium werd in stijl afgesloten met een rondleiding door het
Museum für Antike Schifffahrt in Mainz. Het was voor Tom een leuk weerzien
met oude bekenden: in de tijd dat de Woerden 7 werd geconserveerd hebben
zij veel contact gehad!

Bezoek CDA fractie
Museumpark Archeon mag op veel belangstelling rekenen vanuit de politiek.
Op 15 februari was het de Provinciale Statenfractie van het CDA die het werk
aan de Zwammerdam 2 kwam bewonderen, vergezeld door wethouder Kees
van Velzen en Marion Verkleij, de initiatiefneemster van dit bezoek.
De delegatie werd ontvangen door het voltallige bestuur van de Stichting
Museumpark Archeon en kon met eigen ogen alle vorderingen aan het schip
zien.
Het was volgens de leden een informatief en gezellig bezoek.

Bijpraten met... Peter van der Aart
“Ik ben en blijf wel Archeotolk hè. Ook al werk ik dan aan de restauratie van de
Zwammerdam. Zie ik een vragende blik en geen gids dan duik ik erop af en
probeer de vraag te beantwoorden voordat ze ‘m gesteld hebben”. Grote
grijns, twinkelende ogen. Peter van der Aart, de man met de grijze
paardenstaart, kent Museumpark Archeon ‘als zijn broekzak’.

Een maand na de opening van - toen nog Historisch Themapark Archeon, in 1994,
solliciteerde zijn vrouw Marja naar de rol van
schoenmakersvrouw in de middeleeuwen. Op de
vraag of ze ook iemand kende die als
schrijnwerker kon komen werken antwoordde ze,
‘ja zeker’. Want man Peter heeft een opleiding in
houtbewerking en bouwkunde. En zo zagen
sindsdien duizenden bezoekers Peter in de rol als
schrijnwerker: vier dagen in de week, tot 2008.
Een Archeotolk in hart en nieren. En als zingende
Minderbroeder, niet te vergeten, want dat doet hij
er vrijwillig naast, al 25 jaar.

Twee fases
“Mijn leven kent eigenlijk 2 fases, van voor en na Archeon. Voor Archeon werkte
ik achttien jaar bij de douane, o.a. als chef recherche, werd ik kortstondig
uitgeleend aan de KLM als flightsecurity officer waarna ik zes jaar
securitymanager was bij DHL. Ik werkte ook buiten Nederland, het was druk en
stressvol. Op een gegeven moment was ik daar helemaal klaar mee! Bij
Archeon was het relaxed. Er kwam toen ook energie vrij om me verder bezig te
houden met spiritualiteit; Marja en ik staan regelmatig op spirituele markten met
ons Atelier De Vlinder. Van 2008 tot aan mijn pensionering in 2018 had ik het
naar mijn zin als chauffeur bij Sand. Na zes maanden thuis hoorde ik over de
restauratie. Ik begon met een dagje schoonmaken (van het historische hout),
toen een tweede erbij en nu mag ik als een van de weinigen zowel aan als in
het schip werken. Vooral vaak samen met Yardeni. Hoe meer ik met het schip

bezig ben hoe meer ik zie hoe het in elkaar steekt. En kan ik de tekeningen van
Yardeni beter lezen!”
Het verhaal vertellen
“Er moet op Archeon verteld worden, zo vaak als het kan en door zoveel
mogelijk mensen als kan. Ik vertel graag het verhaal van de restauratie. Hoe we
bezig zijn, over de werkzaamheden, het team, de vraagstukken en
oplossingen, de kleur van het hout, wat ik zelf doe. En ja, het blijft grappig:
mensen die vragen wanneer het schip weer gaat varen!”

Oplossingen en discussies
Yardeni en Peter zijn degenen die binnen het restauratieteam het meest met
het historische hout bezig zijn. Daarnaast werken er verschillende professionals
met het nieuwe hout.
“Wat ik heel mooi vind binnen het restauratieteam zijn de verschillende
disciplines die samen naar oplossingen zoeken. Professionals en vrijwilligers.
En soms komen oplossingen ook van buiten dit team. (Bouw)technische,
archeologische, scheepskundige, historische en houtkennis komen samen. We
zijn praktische mensen, ieders mening wordt gevraagd en meegenomen en
een enkele opmerking kan tot verrassende oplossingen leiden. Zo bleken de
oude spanten die op hoekstrippen zijn geplaatst beweeglijk te blijven.
Probleem. Komt iemand met de suggestie: Effe een beetje bijdraaien? En toen
bleek het vast te zitten! Zo dus. Drie keer links is ook rechts hè? Ik vind het
leuk dat er ook oplossingen uit mijn koker zijn gekomen.
Er zijn ook leuke discussies. Was er nou wel of geen zeilmast? Werden deze
schepen wel gezeild, of gejaagd? Of werd de mast voor laden en lossen
gebruikt? Waar dienen die gaten voor? Hoe zit het roer aan het schip vast? Maar
ook, hoe voeren ze op een getijderivier als de Rijn?
En doordat ik zo met de schepen bezig ben, wordt de context van de schepen
in de Romeinse tijd belangrijker. Maar ik blijf meer middeleeuwer dan Romein
hoor!”

Volg 'Operatie Zwammerdamschepen' op social media en mis
geen enkel nieuwtje!

'Operatie Zwammerdamschepen' is altijd toegankelijk tijdens openingstijden
van Museumpark Archeon (gratis met Museumkaart).
Meer informatie: Archeon.nl -> Zwammerdamschepen
'Operatie Zwammerdamschepen’ is een initiatief van stichting Museumpark
Archeon en 1 Arch/Hazenberg Archeologie.
Teksten: Patricia Pol

Fotografie: Willem de Jeu en betrokkenen bij Zwammerdam 2
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