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Beste ,
Dit Logboek ‘Operatie Zwammerdamschepen’ staat in het teken van feest!
Omdat Museumpark Archeon weer open mag; de opgraving van de
Zwammerdamschepen dit jaar 50 jaar werd gestart en dus wordt gevierd; het
project Do you remember ...? verhalen gaat verzamelen over deze opgraving;
het Internationale Limescongres dit jaar in Nederland is; 2022 tot Limesjaar is
uitgeroepen door de gemeente Alphen aan den Rijn en de vrijwilligers van Team
Restauratie weer aan de slag kunnen. Genoeg redenen, niet?
Meer over de Zwammerdamschepen

50 jaar Zwammerdamschepen
Zoals u in de decemberuitgave van het Logboek heeft kunnen lezen, wordt in
2022 ‘(MMXXII) 50 jaar Zwammerdamschepen’ herdacht en gevierd. Niet alleen

in Museumpark Archeon en bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM maar binnen de
gehele gemeente Alphen aan den Rijn. Op de kalender staan diverse

evenementen voor iedereen. Bijvoorbeeld een speciale stadswandeling en
vaartocht, of het theatercollege Rhenus, de tocht van een archeoloog over de
Romeinse Rijn.
Lees meer

Nieuw promo van Operatie Zwammerdamschepen
Operatie Zwammerdamschepen kan niet genoeg gepromoot worden. Daarom is

aan Hans Doderer van De Groepbv gevraagd om een aantal mooie clips te
maken. De eerste opnamen vonden plaats op vrijdag 28 januari. Veel aandacht
voor het deskundige werk van vrijwilligers: het werk van Henny en Antoine werd
prachtig in beeld gebracht. En om de Zwammerdam 2 hoogwaardig te filmen
plaatsen Yardeni en Abdulkader voorzichtig een slee waarover de camera kon
worden bewogen. De première van de eerste clip is op de Romeinendag op 14
februari. Maar ook snel op archeon.nl/zwammerdamschepen. Komt dat zien!

Saxionstudenten te gast
Op de dag dat de vorige lockdown ’s avonds werd aangekondigd bezocht een

groep Saxionstudenten en hun docent Archeologie Ronald Visser Museumpark
Archeon. Zij kwamen niet zomaar. De aanleiding was het ‘Smart Solutions
Semester’ van hun opleiding in Deventer en het bijbehorende project van deze
studentengroep: ‘setting up a field lab for science-based experimental
archaeology’.
Archeotolk en lid Team Restauratie Dick van Heusden leidde hen rond door de
Oudheid in het park en leerde ze o.a. vuur maken. Het verhaal van de

Zwammerdamschepen, vondst en restauratie, kregen ze te horen van teamleider
Restauratie Yardeni Vorst.
Als dank schreven ze bijgaand verslag

Do you remember?
Was u erbij, in 1972? Bij de opgraving van de Zwammerdam 2 of een van de
schepen die in de jaren erna opgegraven werden? Of heeft u uw opa of een van
uw ouders horen vertellen over de zandhopen op het terrein, met hierin
Romeinse sleutels en aardewerk bijvoorbeeld. Misschien is het bezoek van –
toen – koningin Juliana wel door een van hen op de foto gezet en werd de
familie zo een mooi verhaal rijker!
We willen het graag allemaal horen, lezen en zien!

Hebt u verhalen of herinneringen aan de opgravingen die u wil delen, mail ze
naar redactie@hazenbergarcheologie.nl o.v.v. Do you Remember?
Lees meer

Verdrag van Faro
“Waarom bedrijven wij archeologie, voor wie doen wij dat en hoe zijn burgers
betrokken in al onze dagelijkse werkzaamheden?”

Locatie: Faro, stad in Portugal. Het jaar: 2005. De Raad van Europa is
bijeengekomen om deze vragen te bespreken. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst verschijnt het Verdrag van Faro. Wat dat inhoudt is duidelijk
uitgelegd in dit filmpje van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Maar goed,
dan ben je er dus nog niet. Het gaat ook over bewoners die meedoen en

meedenken, en over het leveren van een bijdrage aan een betere samenleving.
Hoe doe je dat met erfgoed? Archeoloog Tom Hazenberg heeft er inmiddels
enige ervaring mee, onder andere door ‘Operatie Zwammerdamschepen’. Hij
vertelde erover tijdens een Archeologieplatform-bijeenkomst, 20 januari.
Lees meer

Provinciaal Archeologisch Depot
Zaterdag 29 januari bezochten Alphense gemeenteraadsleden de Romeinse
Restauratiewerf in Museumpark Archeon. Zij wilden zich laten informeren over
de ontwikkeling van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum waarin ook het
provinciaal archeologische depot is geïntegreerd.
Het huidige provinciaal archeologisch depot voldoet niet aan de geldende eisen
en is qua omvang niet toegerust voor de komende jaren.
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

Archeonlaan 1 • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • 0172 447 744 • info@archeon.nl

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 initiatief van stichting Museumpark Archeon en 1
Arch/Hazenberg Archeologie.
Teksten: Patricia Pol, Tom Hazenberg, Monique Veldman, Kayleigh Kool.
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 kayleigh@archeon.nl
Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven als nieuwsbriefabonnee
bij Operatie Zwammerdamschepen van Museumpark Archeon.
Uitschrijven

© 2021 Museumpark Archeon

