Jef van den Akker Award 2016 voor Duikclub Texel
Op de jaarlijkse Schervendag werd de Jef van den Akker Award 2016 uitgereikt aan Gertjan
en Jack Betsema van Duikclub Texel.
De Jef van den Akker Award is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van de
Onderwater- en Scheepsarcheologie (Stichting BOS). De Award is een waardering voor
amateurarcheologen die zich op één of meerdere wijzen verdienstelijk hebben gemaakt op
het gebied van de maritieme archeologie.
De Award is aan de Duikclub Texel toegekend om haar rol in het initiatief tot samenwerking
met diverse partners in het pilot project voor behoud van het maritiem erfgoed bij Texel.
In zijn toespraak merkte Rob Oosting, voorzitter van de Stichting BOS, op dat de amateur
onderwaterarcheologen / sportduikers in belangrijke mate de ogen en oren van de
professionele erfgoedzorgers zijn en regelmatig rapportages van een uitstekende kwaliteit
leveren. Dit zou er voor pleiten, zo vervolgde hij, de amateurs een andere benaming te
geven. In een persbericht over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau getiteld
“Gisteren Vandaag”, werd de vergelijking gemaakt met amateurs in andere hobby’s. Bij de
uitoefening van bezigheden als amateur zal men voor de ene hobby over meer vakkennis
moeten beschikken dan voor een andere. Een betere benaming voor de vrijwilliger/amateur
in de archeologie zou dan ook erfgoedbeoefenaar zijn.
Bij de uitreiking van de prijs merkte Rob Oosting op het fijn te vinden de prijs uit te mogen
reiken aan twee mannen van Texel waarover Jef van den Akker in het verleden regelmatig
vertelde als hij weer eens op Texel was geweest en verslag deed van zijn ervaringen.
Steevast ging het dan ook over waarmee de gebroeders Betsema en de Duikclub Texel
onderwater mee bezig waren, wat er was gevonden en waar men verder nog onderzoek
naar wilde doen. Dikwijls uitte hij zijn zorg over de slechte samenwerking tussen de diverse
spelers in het maritiem erfgoedveld en het onbegrip dat hij daarin tegenkwam.
Het samenwerkingsinitiatief dat nu op Texel is ontstaan, weliswaar als pilot, past naadloos in
het gedachtengoed van Jef van den Akker.
Tot slot sprak hij de verwachting uit dat op een volgende Schervendag verslag wordt gedaan
over de positieve resultaten en de onverhoopte negatieve resultaten.van de pilot. Wellicht
dat dit initiatief aanleiding geeft voor soortgelijke projecten in andere regio’s.

