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Drukte tijdens de Archeologiedag in HCL
WIESJE PROCEE

LEEUWARDEN In Historisch Cen-

trum Leeuwarden was het gisteren
dringen geblazen. Meer dan vierhonderd mensen kwamen langs
tijdens de Archeologiedag, georganiseerd door HCL en historische
vereniging Aed Levwerd.
,,We dachten niet dat het zó druk zou
worden. We hebben zelfs extra vrijwilligers opgetrommeld”, zegt Klaas

Zandberg van HCL. Buiten staan vikingen te koken bij een vuurplaats,
binnen is een proeverij van middeleeuws eten, knutselen kinderen hun
eigen fibula en kunnen hobby-archeologen hun vondsten laten beoordelen door experts. Hoogtepunt
van expert Henk Sloots was een zestiende-eeuwse spotpenning. ,,Hij
was vies, maar je kon zien dat de
paus werd afgebeeld. Als je de penning draaide, veranderde hij in een
clown. Dat zie je niet vaak.”

Als je aan een van de vrijwilligers
van Aed Levwerd vraagt waarom ze
zo van archeologie houden, gaan de
ogen glimmen. Vrijwilligster Akkie
Visser: ,,Toen ik zes was, vond ik in
de zandbak een vreemde scherf en
dat vond ik zo interessant. Vanaf dat
moment wilde ik archeologe worden, maar ik weet nog dat de meester op school lachend zei dat dat een
vak voor oude mannen was. Ik ben
het zelf niet geworden, maar mijn
dochter wel”, vertelt ze trots.

De dag trok veel geschiedenisliefhebbers, maar ook dagjesmensen
besloten een kijkje te nemen. Elsbeth Helfrich kwam met man René
en zoons Florian (8) en Thijs (11) uit
Assen naar de open dag. ,,Mijn
schoonouders wonen in Leeuwarden en omdat onze kinderen geschiedenis zo interessant vinden,
besloten we hier ook even langs te
komen”. Jongste zoontje Florian zit
intussen aan de grote tafel met andere kinderen te schrijven. ‘Florian

de romein’ staat met sierlijke letters
op een stuk papier.
,,Ik hou heel erg van de oertijd en
de Romeinen”, vertelt het blonde
jongetje. Zijn broer vindt vooral de
Tweede Wereldoorlog heel interessant. ,,Daar doen we ook heel veel
over op school”. De jongens willen
ondanks de middag geen archeologen worden. Thijs ziet meer in het
beroep van astronaut en Florian wil
later dieren verzorgen. Thijs: ,,Maar
ik heb er wel over nagedacht!”

