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Even LWAOW bijpraten….                                            december 2014 
 

1. Schervendag 2015    
Door: Liselore Muis  
Wist je dat we in Nederland, naast het grootste scheepswrakkenkerkhof op het droge ter 
wereld, ook een groot Botterkerkhof hebben? In Spakenburg ligt de grootste bottervloot. 
Toch ligt de grootste vloot niet in de haven maar net ‘het hoekje om’ ten oosten en westen 

van de pieren, in het Eemsmeer en 
het Nijkerkernauw. Deze botter 
wakken vormen een groot deel van de 
vormingsgeschiedenis van 
Spakenburg. De afsluiting van de 
Zuiderzee zorgde voor verval in de 
visserij en het aanleggen van de 
Flevopolders vormde de genadeklap 
voor de grote vissersvloot die 
Spakenburg rijk was. Het kerkhof 
vormt een tastbare herinnering aan de 
tijd waarin Spakenburg floreerde in de 
visserij en de ingrijpende 
veranderingen.  

Het botterkerkhof bij Spakenburg (foto Targrijn 2012/1)      De gemeente Bunschoten hecht  

                                                                                       grote waarde aan dit stukje 
cultuurgeschiedenis en in het kader van duurzaam en goed beheer heeft de gemeente 
besloten om dit tastbare stukje erfgoed te behouden en onder de aandacht te brengen. 
Zodoende kunnen ook latere generaties het verhaal van hun herkomst blijven horen en ook 
blijven zien. 
Tijdens de Schervendag, die gehouden wordt op zaterdag 7 februari 2015 spreekt Pieter de 
Vos, amateur historicus, over het ontstaan van dit botterkerkhof. 
 

2.  Eerste specialisatie ‘Introductie Onderwaterarcheologie’ is een feit 
Door: Wim-Frank Kolk 
In het weekend van 4 en 5 oktober 2014 is de nieuwe specialisatie ‘Introductie Onderwater-
archeologie’ van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) georganiseerd door 

Duikschool  born2dive uit Hoogeveen. Op 
zaterdag 4 oktober waren de acht 
deelnemers al vroeg aanwezig bij de 
diverse presentaties, buitensessies en 
lessen over onderwaterarcheologie. Alle 
onderwerpen, zoals de geschiedenis, wat 
is archeologie, bodemopbouw en 
archeologische waarden van maritieme 
gebieden, juridische aspecten en 
archeologie in de praktijk, kwamen ruim 
aan bod. Bovendien was maritiem 
archeoloog Liselore An Muis als 
gastspreker uitgenodigd. Haar presentatie 

Actief bij de theorie en……                                       “Commercieel onder water’ werd 
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aandachtig gevolgd door de deelnemers. Ook de buitensessies op de kant, werd door 
iedereen met plezier uitgevoerd. Er waren 
vooraf twee sites nagebootst, waarbij de 
deelnemers de site moesten onderzoeken, 
intekenen en opmeten. 
Op zondag 5 oktober, waren de 
deelnemers al vroeg aanwezig voor het 
échte werk, … namelijk duiken en de 
oefeningen van de theorie- en praktijkdag 
van de dag ervoor, werden nu 
daadwerkelijk in de praktijk gebracht.  
Om 10.00 uur gingen er twee teams van in 
totaal vier duikers, gewapend met 
onderwaterleitjes op onderzoek naar de 

….tijdens de praktijkoefening                                     wrakken. Duiklocatie deze dag, was de  

                                                                                Westerveldse Kolk bij Zwolle. Hier werden 
de eerste verkenningsduiken gemaakt op de twee sites. Na de eerste duik werden door 
beide teams de verkenningsduik besproken en de schetsen nauwkeurig bekeken. Na de 
erwtensoep en diverse broodjes, werd de tweede duik voorbereid en door beide teams een 
nieuwe duikplanning gemaakt. Om 12.30 uur gingen de teams opnieuw te water, maar nu 
met onderwaterleitjes en diverse meetlinten, om de wrakken op de sites in te meten. 
Rond 16.00 uur, nadat de tweede duik en de schetsen waren besproken, de deelnemers 
allen een eindopdracht hadden gemaakt, werden tijdens de barbecue aan het water, de 

certificaten uitgereikt aan de 
enthousiaste deelnemers. Wim-
Frank Kolk, instructeur en 
eigenaar van Duikschool 
born2dive kijkt terug op een 
geweldig leuk en geslaagd 
weekend. De deelnemers, 
waarvan enkele al diverse 
specialisaties in hun bezit hebben, 
vonden deze introductie één van 
de leukste, welke zij hebben 
gedaan. De combinatie van 
theorie, praktijk op de kant en 
praktijksessies duiken en (vooral) 
samenwerken onder water, werd 

Na de praktijksessie  het certificaat                                          als zeer positief en ‘gewoon’ leuk  

                                                                                             om te doen ervaren. De brevet-
kaarten Introductie Onderwaterarcheologie, zijn inmiddels in het bezit van de deelnemers. 
Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015, zal er weer een Introductie Onderwaterarcheologie 
georganiseerd worden. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met 
Duikschool born2dive. Mail gerust naar info@born2dive.nl of bel met (06) 222 18 555. 

 
3. Nieuws van Westerheem   

Door: Akke de Vries-Oosterveen 
In de afgelopen maanden zijn twee bijzondere edities van Westerheem verschenen. In 
oktober verscheen het Westerheem-jubileumnummer waarin de 40-jarige afdeling Twente in 
het zonnetje werd gezet. Tegelijk met het reguliere Westerheemnummer ontvingen alle 
AWN-LWAOW leden de Westerheem-special  “Graven in Holland”. Deze gaat over de hoven 
van de Hollandse graven tot eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectief. 
 
Westerheem-themanummer over archeologie van WOII. 
Deze Westerheem-special is een extra editie van Westerheem, die met een zekere 
regelmaat verschijnt. De vorige Westerheem specials gaan over de Vlaardingencultuur 
(2010) en archeologie en DNA-onderzoek (2008). 
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In december verschijnt een extra dik Westerheem-themanummer over de archeologie van de 
Tweede Wereldoorlog. Dit is een betrekkelijk nieuwe vorm van archeologie, die de laatste 
tien, vijftien jaar in opkomst is. 
Het gaat daarbij niet alleen om de spraakmakende onderzoeken naar de resten van 
concentratiekampen, maar ook om het nauwkeurig vast leggen van "vergeten" structuren 
zoals bijvoorbeeld stedelijke schuilkeldercomplexen, loopgraven en munitiedepots. Maar ook 
aan het bergen van vliegtuigwrakken wordt aandacht besteed. Daarnaast zijn er bijdragen 
over vondstcategorieën als identiteitsplaatjes en patroonhulzen te verwachten. Natuurlijk laat 
de AWN-afdeling uit Nijmegen, die zich op de Tweede Wereldoorlog heeft toegelegd, van 
zich horen door middel van een opgravingsverslag.  
De vraag naar nut en noodzaak van deze vorm van archeologie roept verschillende reacties 
op. Het is zo dat archeologie een aanvulling of meer persoonlijke invulling kan geven op 
kennis die we uit andere historische bronnen kunnen halen, zeker nu het aantal mensen dat 
uit eigen ervaring nog kan vertellen over de oorlogstijd steeds kleiner wordt. 
 
 Wat kunnen AWN-LWAOW leden betekenen voor Westerheem 
De redactie van Westerheem probeert de diverse aspecten van de Nederlandse archeologie 
onder de aandacht te brengen van de AWN-LWAOW leden. Hierbij gaat het niet alleen om 
archeologisch onderzoek, maar ook om wat vrijwilligers kunnen betekenen voor 
archeologische educatie en belangenbehartiging. Mocht u suggesties hebben voor de 
redactie, deze zijn uiteraard welkom, stuurt u gerust een mail naar:  
redactiewesterheem@hotmail.com. 
 
Waar moet uw nieuws naar toe?  
Meldingen over initiatieven, tentoonstellingen en lezingen kunnen gestuurd worden naar 
Marijn Lockefeer (heinlock@ziggo.nl ) en berichten voor Werk in Uitvoering kunnen naar Jan 
Coenraadts (j.coenraadts@planet.nl)  

 
4. Lezersonderzoek Westerheem 

Westerheem is een van de belangrijkste producten die 
we als AWN onze leden bieden. Het landelijk bestuur en 
de redactie van Westerheem willen graag de mening van 
leden / lezers over het tijdschrift kennen. Die informatie is 
van  belang voor behoud en zo mogelijk vergroting van 
het aantal leden / lezers en om de toekomstige koers van 
Westerheem te bepalen. Dat betreft op de eerste plaats 
de inhoud, maar bijvoorbeeld ook het al dan niet plaatsen 
van advertenties en het al dan niet (ook) digitaal laten 
verschijnen van Westerheem. Binnenkort zal daarom een 
lezersonderzoek worden gehouden. De bedoeling is dat per afdeling 20% van de leden het 
verzoek krijgt aan het onderzoek mee te doen, waarbij de afdeling een goed mix moet 
maken van actieve en niet-actieve leden. 
In Westerheem (decembernummer) komt ook een oproep, waarmee iedereen die wil 
eveneens aan het onderzoek kan meedoen. Het wordt een enquête die naar keuze digitaal 
of op papier kan worden ingevuld.  

 
5.  Werkgroep PR en Communicatie  

Al jaren is het hoofdbestuur bezig met de oprichting van een werkgroep PR en 
Communicatie (WG PR&C). Met z’n drieen, Gert de Koeijer, Mathijs Poelmans en Paul Flos, 
hebben gereageerd op de laatste oproep in Westerheem en zullen de PR en Communicatie 
binnen de AWN weer op de kaart gaan zetten. 
Zij hebben aangegeven dit, zo breed mogelijk binnen de AWN te willen gaan doen, waarbij  
uit iedere afdeling een vertegenwoordiger in de werkgroep is gevraagd. Feiko Riemersma 
zal, naast het penningmeesterschap, de LWAOW in de werkgroep vertegenwoordigen. Wij 
zoeken creatieve leden die zich samen met Feiko Riemersma sterk willen maken voor de PR 
van  de LWAOW. 
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      6.   Romeins schip geconserveerd 
Uit: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
De conservering van een bijzonder scheepswrak is voltooid. Het Romeinse zeilschip dat in 
2003 in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern werd opgegraven, is na tien jaar klaar om 

geëxposeerd te worden. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed heeft het 26 meter 
lange wrak, dat De Meern 1 wordt genoemd, 
in twee delen geconserveerd. Speciaal voor 
dit doel heeft de dienst in Lelystad een grote 
conserveringstank laten bouwen. Daarin zijn 
de scheepshelften met polyethyleenglycol 
geïmpregneerd. 
Dit transportschip van het Romeinse leger is 
rond het jaar 148 gebouwd en later door een 
ongeluk op de Rijn vergaan. De rivier heeft 
zich vervolgens verlegd. Onder de grond is 
de romp van de smalle, eikenhouten 
platbodem vrijwel compleet bewaard 

gebleven. Op 25 juni is de tweede helft uit de tank gehaald. Het eerste deel stond al geruime 
tijd geconserveerd en wel te wachten. De Rijksdienst heeft beide helften schoongemaakt en 
weer tot een geheel samengevoegd. Het wrak wordt dit najaar van Lelystad weer terug naar 
Utrecht gebracht. Daar zal het vanaf 2015 tentoongesteld worden in cultuurcentrum 
Castellum Hoge Woerd, dat momenteel in aanbouw is.  
 
Voor meer interessante publicaties over maritieme archeologie, zie;  www.rce.nl/publicaties. 
 
 

7.  LWAOW op Duikvaker 
Op initiatief van het bestuur van STIMON is wrakduikend Nederland dit jaar 
vertegenwoordigd op de duikbeurs Duikvaker in Houten. Naast de vele stands van 
leveranciers voor duikuitrusting en duikreizen komt er dit jaar een Wrakduikpaviljoen waar 
vele wrakduikteams aanwezig zijn. Ieder team heeft een eigen stand waar de 
geïnteresseerde duiker geïnformeerd kan worden over het duiken op de Noordzee. 
Ook de LWAOW zal in het wrakduikpaviljoen met een stand aanwezig zijn, hoewel de 
meeste archeologische duiken niet op de Noordzee plaatsvinden.  
Met onze presentatie willen we sportduikers informeren over de mogelijkheid om met de 
duiken bij te dragen aan het bekendheid geven aan ons maritiem verleden onder water. 
De willen daarbij wijzen op de mogelijkheid om met duiken als hobby: 

- Onderzoek te doen naar ons maritiem verleden 
- Over de geschiedenis hiervan te publiceren en 
- Ons maritiem erfgoed te beschermen, want  dat is van ons allemaal.    

 
Duikbeurs Duikvaker wordt gehouden op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015 in 
Houten. De beurs is geopend op zaterdag van 10:18:00 uur en op zondag van 10:00 – 17:00 
uur. Voor meer informatie zie ook: www.duikvaker.nl  
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