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Het is rustig op Museumpark Archeon en op de restauratiewerf van ‘Operatie
Zwammerdamschepen’. Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn
er minder medewerkers aan het werk dan anders. Toch hebben wij ook goed
nieuws te vertellen! En we zijn veelvuldig in het nieuws geweest!

Het vervolg van 'Operatie Zwammerdamschepen'
U zult begrijpen dat het vervolg van ‘Operatie Zwammerdamschepen’ al langere
tijd onderwerp van gesprek is voor de samenwerkende partijen in het project.
De restauratie van de volgende schepen kost natuurlijk ruimte en geld. Sinds
kort is er meer duidelijkheid en dat betekent goed nieuws!
1. Achter de restauratiewerf komt
een nieuwe loods die als
tweede restauratiewerf gaat
dienen. Er is inmiddels ruimte
vrijgemaakt en de verwachting is
dat dit jaar nog met de bouw
kan worden begonnen.
2. Als eerste volgende schip wordt
de Zwammerdam 6
gerestaureerd: het schip is ruim
20 meter lang en past niet meer
bij de Zwammerdam 2 in de
huidige restauratiewerf. Vandaar
de nieuwe loods. Het schip is
nog niet eerder
schoongemaakt, dus dat wordt
de eerste klus.
3. Voor de restauratie van kano
Zwammerdam 3 wordt een plan
gemaakt. Voorlopig blijft dit hout
liggen waar het ligt maar de
verwachting is dat in de loop van
2021 ook deze restauratie gaat
beginnen.
De Zwammerdam 2 blijft (voorlopig) gewoon liggen waar hij ligt en wordt verder
voltooid. Het is een prachtig schip geworden met een boeiend verhaal, wat niet
vaak genoeg kan worden verteld. Voor bezoekers is het ook leuker om een
heel schip te zien liggen en niet losse planken of andere onderdelen. Dat is
duidelijk gebleken tijdens de restauratie van de Zwammerdam 2, die tijdens zijn
‘groei’ steeds meer bezoekers is gaan trekken.

Nog meer schepen nu in Museumpark Archeon
Het tweede nieuwtje is de komst van de overige schepen naar Museumpark
Archeon.

Al vroeg in de ochtend van vrijdag 25 september vertrok een groepje
medewerkers naar de Gemeentewerf van Alphen aan den Rijn, om daar het
resterende archeologische hout van de Zwammerdamschepen op te halen.

Het kostte drie ritten van de vrachtwagen van Koninklijke De Gruijter & Co maar
toen stond kano 3 aan stuurboord van de Zwammerdam 2, de mastvoet aan
bakboord en het grote plateau met Zwammerdam 6 hout op de houtkar naast
de stuurriem. Alles ging erg vlot en al voor de middag was al het hout op de
restauratiewerf.
Er zullen weer vele handen worden ingezet voor het schoonmaken van het
archeologische hout, dat lang opgeslagen is geweest.
De verwachting is dat dit begin 2021 gaat beginnen.

Roeibanken voor de Zwammerdam 2
In de afgelopen weken hebben
Yardeni Vorst en haar team, op basis
van onderzoek, roeibanken
aangebracht in de voorsteven van de
Zwammerdam 2. Vier roeibanken
maakten ze en natuurlijk moest het
roeien worden uitgeprobeerd.
Dat leverde een praktische vraag op:
waar laat je je voeten? Zou er een
voetenboord in gezeten hebben? Het
lijkt logisch omdat je dan beter
afzetten kan en dus ook efficiëntere
roeibewegingen kan maken. Of dit
echt het geval is geweest... we weten
het (nog?) niet!

Wel of geen voetenboord?
Volgens veel restauratiemedewerkers
is dit leuk: uitproberen of iets wel of
niet werkt, of misschien anders zou
kunnen zijn geweest.

Publiciteit
Begin oktober stond er opnieuw een
artikel in het AD Groene Hart met de
titel ‘Opgraving van wereldfaam’. In de
rubriek Onder professoren vertelde
Tom Hazenberg over zijn passie voor
de Romeinse tijd en de Romeinse
Zwammerdamschepen in het
bijzonder.
Hij benadrukt onder andere het
belang van de schepen voor de regio:
“De schepen zeggen ontzettend veel
over de ontwikkeling van een
samenleving. Daarnaast is
scheepstype Zwammerdam voor
wetenschappers wereldwijd een
begrip. Ik mag overal lezingen over de
schepen geven en andere
wetenschappers refereren in hun
onderzoeken aan onze schepen. We
zijn daarmee een autoriteit onder
archeologen”.
Lees hier het hele artikel
En begin november was het weer zo
ver. Dezelfde krant deed verslag van
de restauratie van de Zwammerdam 2
met uitgebreide uitleg van Yardeni en
Abdulkader.
Lees hier het hele artikel

Kennismaken met... Hennie van de Pouw
Zijn hele gezicht glimt wanneer hij vertelt over zijn grootste passie:
autotechniek! Welgeteld vijftig jaar werkte hij ‘in de autotechniek’ en hij
beschouwde het als zijn hobby. Dat laat je niet zomaar los na je pensionering
dus heeft restauratieteamlid Hennie van de Pouw (68) nog een ‘bijbaantje’ als
oproepchauffeur bij een autobandenbedrijf. Maar dan zegt hij losjes dat hij ook
al jaren een bootje heeft in Breukelen...
Hoe meer Hennie vertelt, hoe
duidelijker het wordt dat boten en
houtbewerking hem niet onbekend
zijn. Boten zijn zelfs een tweede
passie. “Mijn vader en moeder
hadden al een bootje waarmee we
gingen varen. Hoewel ik als klein jong
van 3 jaar voor ‘t raam naar mijn

ouders begon te gillen als er een auto
door de straat kwam, vond ik de boot
ook heel leuk. Nu heb ik al jarenlang
een stukje grond en een bootje op
Loosdrecht.

Dat was tijdens deze Coronazomer een mooie plek om het appartement te
ontvluchten.” Daarna vertelt hij over zijn vader, die meubelmaker was in zijn
jonge jaren, en het bed en de kast die hij zelf maakte: “het zit blijkbaar toch een
beetje in de genen”.
Hennie: “Ik had eigenlijk nooit iets met geschiedenis of historie maar mijn vrouw
Henriette gaat graag naar musea. Wanneer we er met de caravan op uit gaan en
Europa doortrekken, ga ik meestal met haar mee de musea in. In de loop van
de jaren heb ik er meer gevoel bij gekregen. Zo kwam ik in februari 2018 tijdens
de open dag naar Archeon. We kwamen terecht op de werf en daar stond net
een gedeelte van het frame. Tom (Hazenberg) had er een heel verhaal bij en zei
ook dat er vrijwilligers nodig waren. En zo is het balletje gaan rollen. Samen met
Jan en Abdulkader heb ik me direct aangemeld.”

Naast het drie keer sporten in de
week en het oppassen op de
kleinkinderen geniet Hennie dan ook
van zijn woensdagen op de
restauratiewerf. “Je leert elke dag als
je hier bent! Ik hoor dingen die ik nog
nooit had gehoord en krijg regelmatig
tips van Abdulkader of anderen
wanneer ik met (nieuw) hout bezig
ben. Het leukst vind ik om ’t
ontbrekende hout erbij te maken. Het
is een uitdaging om dat goed te laten
passen. Schoonmaken en lijmen van
het archeologische hout hoort er ook
bij maar dit is het leukst!’
Recent werkte hij met een dissel: “dat
vond ik toch wel even spannend maar
door een opmerking dat ik goed bezig
was kreeg ik meer zelfvertrouwen, en
daar wordt je ook vrolijk van”. Hij zegt
er niet bij dat een foto van zijn
handwerk werd gedeeld op de app
van het restauratieteam, met een zeer
tevreden Yardeni Vorst ernaast.
Hennie zegt in de loop van het
gesprek: “Natuurlijk kom ik ook voor
de sociale contacten. Ik kom van een
bedrijf van ongeveer 12 personen en
nu ben ik bij een club van een man of
acht, waar je dingen kunt delen. We
hebben het gewoon gezellig, het is
een leuk stel mensen. Ook de ongein
via de WhatsApp, gewoon lekker lol
hebben erbij!"
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Museumpark Archeon tijdens de winter
Museumpark Archeon is vanaf begin november elk weekend open, en de hele
week tijdens de kerstvakantie. Als dit is toegestaan tenminste.
Houd daarom de website van Museumpark Archeon in de gaten voor de actuele
openingstijden.

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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