Bekijk online

'Operatie Zwammerdamschepen'
Logboek
Zaterdag 12 oktober kregen Operatie Zwammerdamschepen en
Limesbezoekerscentrum NIGVM PVLLVM hoog bezoek van Minister Ingrid van
Engelshoven en gedeputeerde Willy de Zoete. Dit logboek vertelt over deze
bijzondere gebeurtenis.
De aanloop naar de Nationale Archeologiedagen (NAD) 2019 en het weekend
zelf waren een zinderende periode voor 'Operatie Zwammerdamschepen". In
chronologische volgorde:

Frame voorsteven geplaatst
Begin oktober leverde het voormalige Alphense bedrijf Rijnstaal de laatste
partij staal voor het frame van de voorsteven van de Zwammerdam 2. Met
inzet van velen was deze klus met een aantal dagen geklaard. Daarna zijn

vooral alle laspunten flink met een staalborstel behandeld om alle glimmende
en uitstekende delen te verwijderen. De werkzaamheden waren precies op
tijd klaar voor [Afbeelding met vloer, binnen, persoon, muur Automatisch
gegenereerde beschrijving] de Nationale Archeologiedagen, 11 t/m 13
oktober.

Nationale Archeologiedagen met bezoek minister
De Nationale Archeologiedagen 2019 is een bijzonder weekend geworden
voor Museumpark Archeon en 'Operatie Zwammerdamschepen': minister van
OC&W Ingrid van Engelshoven (D66) kwam in de Romeinse Restauratiewerf
een belangrijke handeling verrichten om hiermee de Nationale
Archeologiedagen te 'openen'. Daarnaast bezocht zij ook de vindplaats van
de wereldberoemde collectie Zwammerdamschepen, NIGRVM PVLLVM in
Zwammerdam, op het terrein van zorginstelling Ipse de Bruggen.
Zij kwam niet alleen. In haar gezelschap waren ook de nieuwe gedeputeerde
van Zuid-Holland, Willy De Zoete (CU), burgemeester van Alphen aan den
Rijn Liesbeth Spies, wethouder cultuur Kees van Velzen (CDA) en de
directeur van het Mondriaan Fonds, Eelco van Lingen.
De directieleden van Archeon Jack en Monique Veldman waren natuurlijk
gastheer- en vrouw.
In een korte toespraak liet minister Van Engelshoven zich uit over het belang
van de Zwammerdamschepen voor Nederland. Het mooie nieuws is dat ze
aangaf dat het Mondriaan Fonds uit rijksmiddelen € 345.000 beschikbaar
stelt aan het project! Met de restauratie van het volgende schip, de
Zwammerdam 6, kan daarmee worden begonnen. Tot slot bedankt ze met
name ook de vrijwilligers die op wat voor wijze dan ook aan de restauratie
meewerken.
Alles bij elkaar was het een levendig en mooi bezoek waarin zowel 'Operatie
Zwammerdamschepen' als Museumpark Archeon goed naar voren kwamen.

[Afbeelding met vloer, persoon, gebouw, tafel Automatisch gegenereerde
beschrijving] Een bezoek als dit levert veel publicitaire mogelijkheden op.
Vandaar dat voorafgaand aan dit weekend diverse journalisten op uitnodiging
werden rondgeleid en op de restauratiewerf en geïnformeerd over "Operatie
Zwammerdamschepen"
Dit zorgde voor veel publiciteit in een aantal kranten (AD, Telegraaf, Leidsch
Dagblad), op tv (TV West, Alphen Stad TV) en op social media.

VLNR op het podium
Burgemeester Liesbeth Spies, gedeputeerde Willy de Zoete, Jack Veldman,
minister Ingrid van Engelshoven, voorzitter Stichting Museumpark Archeon,
Niko Geerlings, Tom Hazenberg, Monique Veldman en wethouder Kees van
Velzen.

Minister Van Engelshoven takelt het 400 kilo wegende kimstuk op zijn plaats,
geholpen door archeoloog Yardeni Vorst, historisch scheepbouwer Wouter
Schalk, Abdulkader Shafiq en vrijwilliger Jan Tukker.

Yardeni Vorst informeert minister Van Engelshoven, gedeputeerde De Zoete
en dhr. Van Lingen van het Mondriaan Fonds over de restauratie van het
voorschip van de Zwammerdam 2. Tom Hazenberg, Wouter Schalk, het
echtpaar Veldman, Abdulkader Shafiq en Jan Tukker luisteren mee.

Na afloop van het officiële gedeelte toasten Tom Hazenberg, Janneke
Berkebach, directeur van de NAD en Eelco van Lingen op een bijzondere NAD
met een grote bijdrage van het Mondriaan Fonds. Dat kon nog net voordat
het gezelschap afreisde naar NIGRVM PVLLVM voor de voortzetting.

Via de achteruitgang van Museumpark Archeon reed het gezelschap per bus
van de Zwammerdam 2 naar de plaats van ontdekking: zorginstelling Ipse de
Bruggen in Zwammerdam. Daar werden de minister en gedeputeerde
ontvangen door bestuursvoorzitter Jan Hoek en zorgmanager Frank van
Leeuwen in het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM. Na de traditionele
wandeling over het keramieken kunstwerk Zwammerdam 6 volgde een
fotosessie met cliënten Jasper en Brian en een geanimeerde borrel met de
Glühwein met Romeinse gehaktballen, volgens recept van de cliëntenkeuken
Eigengereid.
Een wandeling naar de regenachtige Castellumtuin sloot een vrolijke
Nationale Archeologie Middag af, waarop de Rijksmaritieme Erfgoed Collectie
Zwammerdamschepen zich als een prachtig medium presenteerde voor Limes
UNESCO Werelderfgoed, Alphen CityMarketing, Groene Hart-promotie, visite
kaartje voor de Nederlandse archeologie, bijdrage vrijwilligers, hoogwaardige
wetenschap en synergie van erfgoed en zorg. Hoort zegt het voort.

NIGRM PVLLVM was even de place to be.

Arie van de Graaf, een van de gidsen van het Genootschap, leidt de gasten
langs de topcollectie van NIGRVM PVLLVM.

De Castellumtuin in de najaarsregen. Het is maar goed dat in NIGRVM
PVLLVM de wintertijd is ingegaan. Met de Romeinenweek 2020 weer volop
zon!

Nog even een fotomoment voor een journalist. Een van de vrijwilligers stond
er naast en klikte ook.

Ook dit ging gewoon door: bezoekers rondleiden over de restauratiewerf en
op 'Romeinse' manier hout laten bewerken. Het waren per slot van rekening
de Nationale Archeologiedagen 2019.

Wintertijd, bezoektijd
Nog meer genieten van de Zwammerdamschepen en de Romeinse Limes?
Museumpark Archeon is de hele herfstvakantie open. Daarna elk weekend.
Zie archeon.nl.
Ook NIGRVM PVLLVM is elke dag open voor een interessant bezoek met koffie
en gebak. Zie voor rondleidingen op nigrumpullum.nl.

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.
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.
Deze email is verstuurd naar tom@hazenbergarcheologie.nl
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