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Beste {{ contact.FIRSTNAME }} {{ contact.LASTNAME }},
Dit is alweer het laatste Logboek van 2021! We kijken terug op een –
opnieuw- bijzonder jaar met veel ontwikkelingen bij ‘Operatie
Zwammerdamschepen’. Zoals het gereedmaken van de nieuwe
restauratiehal en de start van de restauraties aan de Zwammerdam
6 en 3. We bouwden de nieuwe timmerwerkplek ‘ Navalia Nigrum
Pullum ‘ en vernieuwden het informatiemateriaal voor bezoekers.
Helaas sluiten we af met een stil Museumpark Archeon. Maar we
kijken er naar uit u in 2022 weer te begroeten.
Meer over de Zwammerdamschepen

50 jaar Zwammerdamschepen
Donderdag 9 december jl. was het op de kop af vijftig jaar geleden dat de
scheepsopgravingen in Zwammerdam (ZH) begonnen. De erkenning van het
scheepstype `Zwammerdam' door de Britse archeoloog Peter Marsden stamt
uit het jaar 1972. En juist dat gegeven zal worden gevierd: 2022 (MMXXII) 50
jaar Zwammerdamschepen zal in Alphen, Wereldstad aan de Limes, worden
herdacht en gevierd. De opgraving van de schepen volgde op de eerdere
ontdekking van het hoofdkwartier van een Romeinse vesting in 1968. Het
terrein - dat later Ipse de Bruggen, landgoed Hooge Burch zou gaan hetenstond vanaf die datum bijna vier jaar in de schijnwerpers vanwege de ene
spectaculaire vondst na de andere.
Lees meer

Samenwerking met stichting tot verbetering van het
Lot der Blinden
Vijftig jaar geleden werd op 9 december 1971 het eerste stuk archeologische
hout gevonden van wat later ‘de Romeinse Zwammerdamschepen’ zou gaan
heten. Precies vijftig jaar laten vergaderen betrokkenen bij het toekomstige
Nationaal Romeins Scheepvaart Museum met secretaris Ellen van den Broek
van stichting tot verbetering van het Lot der Blinden over de toegankelijkheid
van het museum. En niet alleen dat: de stichting draagt bij met subsidie en een
kennisnetwerk om dit mogelijk te maken. Want erfgoed en cultuur is er voor
allen!
Lees meer

Schoonmaken!
Schoonmaken van het archeologische eikenhout van de Zwammerdam 6 is
een klus waar je wel even mee bezig bent. Het schip meet ongeveer 20.25 bij
3.40 en dat is veel hout. Het hout is soms vies door Zwammerdamse klei en
zand. Het schoonmaakproces blijft wel hetzelfde: warm maken d.m.v. infrarood,
stomen, (voorzichtig!) schrapen en drogen. Daarna kunnen de stukken aan
elkaar geplakt worden. Een kijkje in de restauratiehal:

Antoine en Harry met een
plank onder de infraroodlamp

De plank

Voorzichtig s chrapen

Carlien dept het hout droog

Robin en Yardeni plakken andere delen

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

Werken aan de stuurriemreplica
Half november werd de replica van de 5 meter lange stuurriem van de
Zwammerdam 2 van zijn plek in de tentoonstelling gehaald en naar de nieuwe
houtwerkplaats Navalia Nigrum Pullum gebracht. Deze replica is nog niet geheel
zoals hij zou moeten zijn en in de nieuwe werkplaats kan hier goed (en droog!)
aan worden gewerkt. Hierbij een foto-impressie.

Verplaats en

Klaarmaken voor
aanpas s ingen

Hakken

Inkepingen maken

Wouter en Abdulkader zagen op maat

Beste wensen voor 2022!
Directie en alle medewerkers en
vrijwilligers van ‘Operatie
Zwammerdamschepen’ /Museumpark
Archeon wensen u gezellige
feestdagen in kleine kring en een
voorspoedig 2022.

Op de foto een deel van alle medewerkers en vrijwilligers , onder de overkapping van het
nieuwe Navalia Nigrum Pullum. Vanwege de lockdown is de gezamenlijke kers tfoto-op-afs tand
komen te vervallen.

Leestips!
Vijftig jaar
Zwammerdamschepen!
In de laatste AM uitgave van dit jaar
vertellen Maarten de Weerd, voormalig
opgravingsleider en archeoloog, en
Laura Koehler, hoofd conservering van
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
wat de ontdekking van de zes
schepen in Zwammerdam heeft
betekent voor de archeologie. Initiator
project ‘Operatie
Zwammerdamschepen’ Tom
Hazenberg zet de vondsten in
Zwammerdam in het licht van nieuwe
scheepsvondsten daarna.
Lees meer

Van oppidum Batavorum
tot Romeins Fort Vechten
Wie een abonnement heeft op
Archeologie Magazine kent vast nog
de rubriek ‘Memoires van een
amateurarcheoloog’; tot dit jaar
geschreven door Dick Roetman. Naast
zijn werk bij een bank, hielp Dick in
zijn vrije tijd mee bij talloze
opgravingen, met name in het oosten
van het land. Zijn verhalen zijn nu
gebundeld in een prachtig
vormgegeven, full colour boek met de
subtitel ‘opgravingsverslagen van een
hobby-archeoloog’.
ISBN 978 94 91141 256
Te bestellen via de website
van Archeologie magazine
Prijs: € 19,95
Lees meer

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.
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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, Mieke Lautenbach.
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 {{ contact.EMAIL }}
Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven als nieuwsbriefabonnee
bij Operatie Zwammerdamschepen van Museumpark Archeon.
Uitschrijven
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