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Logboek december 2020
Sinds het laatste Logboek van november jl. is er heel veel gebeurd op en rond
de Romeinse Restauratiewerf in Museumpark Archeon. Het meeste stond in het
teken van voorbereidingen voor de volgende fase van `Operatie
Zwammerdamschepen'. En we hebben heel goed nieuws gekregen!

Goed nieuws van het Mondriaan Fonds
Voor de tweede keer heeft het Mondriaan Fonds `Operatie
Zwammerdamschepen' een groot subsidiebedrag toegekend. Dit geld is
beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ter stimulering van meerjarige archeologische museumprojecten.
In 2018 heeft Museumpark Archeon al een groot subsidiebedrag ontvangen
van het Mondriaan Fonds. Tijdens de Naditonale Archeologiedagen in 2019
overhandigde minister Ingrid van Engelshoven dit bedrag zelf tijdens haar
bezoek aan de vrijwilligers van de Romeinse Restauratiewerf. Dat geld was
vooral bedoeld voor de voorbereiding van de restauratie van vrachtschepen
Zwammerdam 4 en 6 en het opstellen van het museum- en
collectiebeheerplan voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Daarvan
kon onder andere de 2e restauratiewerf worden opgebouwd en ingericht (zie
hieronder). De nieuwe bijdrage van het Mondriaan Fonds is bedoeld om de
Zwammerdam 6 en de kano Zwammerdam 3 ook werkelijk te restaureren.
Het Mondriaan Fonds is hét publieke
stimuleringsfonds voor beeldende
kunst en cultureel erfgoed in
Nederland.
Natuurlijk zijn we hier ongelooflijk blij
mee! Dat is precies de wind in de
zeilen die we nodig hebben.
Museumpark Archeon bedankt het
Mondriaan Fonds en ook het
Ministerie van OC&W hier hartelijk
voor.

De nieuwe hal
In een restauratieproject van wereldfaam, dat ‘Operatie Zwammerdamschepen’
is, is de start van een vervolgtraject enorm belangrijk. De bouw en
ingebruikname van de nieuwe hal symboliseren deze stap.
Het kleine maar fijne feestje met persmoment is om bekende reden nog even
uitgesteld. Maar we willen u toch laten weten dat in deze prachtige nieuwe
ruime werkruimte de Zwammerdam 6 (en later Zwammerdam 4) kan worden
schoongemaakt, opgemeten en gerestaureerd, Werf II. Er is ongelooflijk hard

gewerkt aan de bouw van deze 2e Resrtauratiewerf. We zijn dan ook supertrots
dat deze er nu staat, klaar voor het vervolg! Wanneer u in het nieuwe jaar een
kijkje komt nemen, kunt u via een webcam de werkzaamheden in deze 2e
Restauratiewerf volgen.
Werf II werd in een paar weken
gebouwd en staat achter de huidige
restauratiewerf van de Zwammerdam
2.
Aan de bouw zijn maanden van
voorbereiding voorafgegaan.

Schoonmaken van vrachtschip Zwammerdam 6
Tijdens de bouw van de 2e Restauratiewerf werd er geëxperimenteerd met het
schoonmaken van het archeologische hout. Het archeologische hout van de
Zwammerdam 6 is dan wel behandeld met het conserveringsmiddel PEG en
opgeslagen geweest, het is nadien nooit meer aangeraakt. Dat betekent dat
het originele hout van de Zwammerdam 6 aan de buitenkant bedekt is met het
conserveringsmiddel PEG, polyethyleen glycol. Dat belemmert niet alleen het
opmeten ervan maar ook het aan elkaar vastlijmen van het hout.
Niet onbelangrijk is dat het hout van de Zwammerdam 6 uit grotere plankdelen
bestaat dan de Zwammerdam 2. De Zwammerdam 6 is tijdens de berging in
1974 in delen van 3 à 5 meter lang gezaagd. De Zwammerdam 2 was het
eerste grote vrachtschip dat werd geborgen. Daarbij werd het scheepshout in
lengtes van ca. 1 meter gezaagd om het transport te vergemakkelijken. De
lange plankdelen van de Zwammerdam 6 hebben grote gevolgen voor de wijze
van restaureren. Daar komen we in de volgende logboeken op terug.
Maar goed, de eerste klus is die Team Restauratie te wachten staat is dus…
schoonmaken! Om dit proces te bespoedigen is gekeken naar hulpmiddelen.
Na een lange zoektocht en veel uitproberen heeft het team een oplossing
gevonden. Het proces bestaat uit twee delen, waarvoor in `Operatie
Zwammerdamschepen' een heuse uitvinding gedaan: de UV-warmtestraler. Het
archeologische hout wordt eerst hieronder geplaatst. Daarna komt het tweede
deel van het proces waarvoor ook naarstig is gezocht naar een hulpmiddel.

Het ideale apparaat is gevonden in Dordrecht. Hier zetelt het specialistische
Knol Cleaning Solutions. Deze verzorgt schoonmaaksystemen. Samen met de
technische teamleden, waaronder Rob Arkema, zocht de directeur, Hilco Knol,

naar een oplossing. Als beste hulpmiddel kwam de stoomreiniger met de naam
Greensteamer uit de bus.
En Hilco Knol is zo enthousiast over de restauratie van de
Zwammerdamschepen dat hij persoonlijk uitleg kwam geven over de werking
van de Greensteamer. Daarbij stelt hij het apparaat en het onderhoud ervan
gratis ter beschikking aan `Operatie Zwammerdamschepen'.
Wanneer u op de link hieronder klikt, komt u bij een filmpje waarin is te zien hoe
Yardeni na het spuitwerk het hout afdroogt, viezigheid verwijdert en het schone
oorspronkelijke hout aanwijst. Daar moeten we naar toe!
Bekijk de video

Kano Zwammerdam 3, een mooi exemplaar
Naast alles wat gaande was in aanloop tot de bouw van de hal en de
schoonmaak van de Zwammerdam 6, zou je haast vergeten dat er een ander
juweeltje op de restauratiewerf ligt: kano Zwammerdam 3!
Pal naast de Zwammerdam 2 gelegen, een beetje uit zicht van het publiek, ging
het restauratieteam ook hiermee aan de slag. Schoonmaken natuurlijk, maar
ook andere zaken kwamen voorbij, zoals het verplaatsen van het
archeologische hout op het frame, zodat het in gerestaureerde staat weer mooi
gecentreerd ligt:

Yardeni telt ringen in het hout.

Alexander, Peter en Yardeni maken
een mal.

En jawel, schoonmaken! Pak er maar een stoel bij… Maar ook ondersteunen.
Inmiddels ligt de Zwammerdam 3 prachtig te pronken in de Romeinse
Restauratiewerf als een van de high lights van `Operatie
Zwammerdamschepen'.

Roeien met de Zwammerdam 2
In het archeologische hout van de Zwammerdam 2 is te zien dat boven op de
boord een afgerond stuk hout is aangebracht met gaten en verhogingen erin:
het dolboord. Zie de foto met Yardeni.
Hierin waren de pennen of dollen aangebracht waar de riemen tussen werden
geplaatst, en vastgemaakt met touw. Deze lus hield de riem op zijn plaats

zonder deze in de bewegingen te hinderen. Het team heeft een nieuw
dolboord met roeipennen gemaakt, en moderne roeiriemen bevestigd. Zo zou
de Zwammerdam 2 op volle sterkte er uit hebben kunnen zien. Nog nooit
vertoond!

Yardeni probeert wat uit.

Alexander en Wouter in dolboordoverleg.

Het dolboord in wording.

De nieuwe roeipen.

En zo zijn ze bevestigd!

Online bijeenkomst
Net als in de rest van Nederland is het niet mogelijk een live kerstborrel te
organiseren, voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Dus gingen ook wij
digitaal!
Bijna alle betrokkenen troffen elkaar online om over alle laatste nieuwtjes te
worden geïnformeerd, vragen te stellen, filmpjes en foto’s te bekijken en elkaar
natuurlijk de beste wensen over te brengen.
Het was een geslaagde digitale ontmoeting!
We hopen dat alle digitale mogelijkheden ook uw leven opvrolijken, en u

daarnaast uw dierbaren ziet en spreekt – ook al is dit in bijvoorbeeld
estafettevorm ;) .

Museumpark Archeon en de restauratiewerf in de
kerstvakantie
Met optimisme en hoop in het hart waren er allerlei acties uitgezet voor een
boeiende kerstvakantie in Museumpark Archeon. Helaas is duidelijk geworden
dat ook Museumpark Archeon in tijdelijke lockdown gaat.
Maar u kent vast het gezegde ‘wat in het vat zit, verzuurt niet’! Wij hopen u in
het nieuwe jaar te kunnen begroeten wanneer u weer komt genieten van al het
mooie en boeiende dat we u bieden.

Nieuw: Limes kwartetspel
Wintertijd is spellentijd! Ook Romeinen waren verzot op spellen, blijkt uit
geschriften. Naast dobbelen ook bordspelen die lijken op backgammon en
dammen. Misschien zouden ze een kwartetspel ook hebben kunnen
waarderen!
In de nieuwe webshop van
Museumpark Archeon vindt u voor
nog geen 10 euro het Limes
kwartetspel, met hoogtepunten langs
de Romeinse Limes. Er zijn 13
categorieën met bijzondere foto’s en
leuke weetjes. Leuk voor jong en oud
om te spelen en al spelenderwijs
meer te ontdekken over de Romeinen
in Nederland.
Ga naar de webshop voor meer
cadeaus
Bezoek de webshop

Nieuw Limes Journaal
Houd je Social Media en Youtube in de
gaten want er wordt alles op alles
gezet om binnenkort weer een nieuw
Limes Journaal uit te brengen.
Opnieuw Engels ondertiteld.
Daarin ziet u ook de vorderingen
rondom ‘Operatie

Zwammerdamschepen’.
Ook te vinden op
www.romeinen.nl

Team Restauratie ‘Operatie Zwammerdamschepen’
wenst u
een behouden vaart in 2021,
in goede gezondheid,
met degenen die u liefhebt!

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, Saxion Hogescholen
en Knol Cleaning Solutions.
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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