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De zomerperiode ligt weer achter ons: een bijzondere periode met onder
andere een succesvolle Romeinse weken in ons Museumpark Archeon. Dit
betekende ook weer veel belangstelling voor de originele Romeinse schepen.
Vrachtschip Zwammerdam 2 nadert zijn voltooiing: de dolboorden worden nu
geplaatst en vrijwel al het aanvullend nieuwe hout heeft een plek gevonden. De
toekomst wordt besproken maar daarover meer in een volgend Logboek.

Schoon schip!
De Zwammerdam 2 ligt er steeds mooier bij! Stukje bij beetje worden ook de
laatste stukken archeologisch hout geplaatst en ontbrekende delen
gereconstrueerd en toegevoegd. Maar zoals overal waar wordt gewerkt komt er
stof tevoorschijn. Op de restauratiewerf in Museumpark Archeon zag je dan ook
het schip steeds iets grijzer worden. Al eerder werd geprobeerd met stoffer,
plumeau, stoflap en stofzuiger dit stof te verwijderen maar hoe completer het
schip wordt, hoe lastiger bijvoorbeeld het midden te bereiken is. Maar Yardeni
Vorst en het restauratieteam zijn niet voor een gat te vangen!
Yardeni ontwierp een nieuwe blaas/zuigmethode: het schoon te maken deel
wordt afgedekt met plastic over twee latten over de breedte van het schip
zodat je een soort ‘tent’ krijgt.
Vervolgens plaatst ze aan beide
kanten van het schip een stofzuiger
waarvan de slang in de ‘tent’
verdwijnt. Daarna gebruikt ze een van
de stofzuigers om het stof op te laten
dwarrelen, waarbij de stofzuiger aan
de andere kant het stof opzuigt.
Yardeni: “het werkt mooi en snel!’

Voor de puntjes op de i zorgde
vrijwilliger Harry!

En schoon is het schip!

Origineel kimstuk naar NIGRVM PVLLVM
Afgelopen juni ging het verbouwde Grand Café bij Ipse de Bruggen weer open.
En dat betekende dat ook de vernieuwde tentoonstelling over NIGRVM PVLLVM
voor bezoekers weer toegankelijk is.
Binnen de tentoonstelling was een open plek te zien waar je als het ware het
bordje 'gereserveerd' bij had kunnen denken. Want... hier komt deze maand
een bijzonder stuk archeologisch hout te staan van de Zwammerdam 2 (zie
foto).

Het betreft een deel van de kim, het L-vormige deel dat een deel van de zijkant
en bodem vormt. Daaromheen is een stuk nieuw hout geplaatst om nog
duidelijker te laten zien waar het om gaat. Het deel is aangevuld met een knie,
links op de foto, en een legger (rechts). De legger bestaat ook uit een nieuw en
een archeologisch stuk hout. De knie, die de kim en de vloerplanken met elkaar
verbindt, is nieuw gemaakt.
In het horizontale deel van de knie is een pen geplaatst. Een groot deel van het
schip is met pen-gatverbindingen in elkaar gezet. Daarvoor gebruikten de
Romeinen een taps toelopende houten pen met een gleufje aan de smalle
kant. Dit zorgde ervoor dat de pen makkelijker in het gat te slaan was. Zat de
pen eenmaal op zijn plek dan werd het gleufje met hout opgevuld: het resultaat
was een loeisterke verbinding!
Yardeni Vorst werkt toch nog aan een kleine
aanpassing aan het fragment kimstuk van de
Zwammerdam 2 voordat het straks naar NIGRVM
PVLLVM gaat.
Voor openingstijden en rondleidingen, zie
www.nigrumpullum.nl

Vakwerk!

Sfeerbeelden van werkzaamheden tijdens de zomer

Voorbereiding voor het plaatsen van
een stringer aan bakboord waarop
nog een dolboord komt:
Peter, Yardeni en Jan in overleg.

En nog meer teamoverleg...

Dankzij Willem alles met de camera
goed gedocumenteerd!

Alexander maakt een nieuwe knie...
En van Harry krijgen de knieën daarna
nog een kleurtje.

Iedereen zaagt mee!
Handmatig...

.

.

...of mechanisch

En soms nog wat bijschaven.

Meehelpen in de strijd tegen corona:

de leuningen schoonmaken!

Limes Journaal Engels ondertiteld
Een aanvulling op de kijktip in het vorige Logboek: het Limes Journaal van juni jl.
heeft een Engelse ondertiteling gekregen. Vanaf nu wordt elk Limes Journaal
Engels ondertiteld zodat het ook voor mensen die het Nederlands niet of
minder machtig zijn een informatiebron wordt over de Limes.
U kunt het Limes Journaal vinden op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9Rn9wGx_Lw4

Publicatie
In Archeologie Magazine nr. 4 van 2020 staat een uitgebreid interview met Tom
Hazenberg over ‘Operatie Zwammerdamschepen’. In het vier bladzijde tellende
interview, aangevuld met foto’s en feiten, schets hij het restauratieproces van
het archeologische hout. Vanaf het allereerste begin na de opgraving in
Ketelhaven en Lelystad tot de huidige restauratie van de Zwammerdam 2 in
Museumpark Archeon en de aanloop naar de restauratie van het volgende
schip, de Zwammerdam 4.

Tom: ‘Ieder schip is anders en heeft zijn eigen uitdagingen. Dit project is op
zoveel manieren bijzonder, in schaalgrootte, in technische uitdagingen, maar
ook omdat het echt een project is waar meerdere generaties archeologen zich
mee bezig mogen houden.”

Nog meer leestips
Hebt u het schip Zwammerdam 2 bezocht, met een gids gesproken en uw
vragen gesteld maar zou u nog iets meer willen lezen over Romeinse schepen?
Dan raden wij u een viertal boeken aan die een ‘Zwammerdamcollectie’
vormen. Ze zijn te koop in de museumwinkel van Museumpark Archeon of via
Hazenberg Archeologie.
Romeinse Kust, Romeinen in Woerden, Grenzen van het Romeinse rijk
(Nedergermaanse Limes) en natuurlijk ‘Varen op de Romeinse Rijn’, over de
Zwammerdamschepen zelf.

In memoriam
In de vorige uitgave van het Logboek is het historisch kookboek "Op weg naar
de muur van keizer Hadrianus, Reizen en koken langs de Romeinse Limes" als
leestip opgenomen.
Helaas kregen wij het verdrietige bericht dat de schrijfster hiervan, de
enthousiaste en zorgvuldig werkende Claudia Vandepoel, recent is overleden.
Vanaf het begin was Claudia een van
de drijvende krachten achter de
ontwikkeling van de Nederlandse
Limes als aantrekkelijk werelderfgoed.
Vanaf het eerste begin nam zij deel
aan de "Limestafel" van Zuid-Holland
en was zij betrokken bij diverse
projecten die aan deze tafel
ontstonden.

Claudia Vandepoel was wetenschapper, kokkin, schrijfster en ondernemer en

haar overlijden betekent een groot verlies voor haar vele Limes-vrienden. Haar
kennis, vriendschap en niet aflatende enthousiasme zal worden gemist in de
publieksbeleving van aanstaand UNESCO werelderfgoed.

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
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 en Saxion
Hogescholen.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland,
gemeente Alphen aan den Rijn, Mondriaan Fonds, VSB Fonds, EDBA en Fonds
Alphen aan den Rijn.
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