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1. Anker  van  Lutine  gevonden  op  Terschelling?  ‘Dat  zou  goed  kunnen’ 
            Een bijdrage van Nico Brinck 
Het zal je gebeuren, ben je lekker in de tuin aan het werk, stuit je op een groot anker. Het 
overkwam Willem Roos. In de Schoolstraat achter de Spar op West is enkele weken geleden 
bij tuinwerk achter het huis van Jacob (Spar) Spanjer een oud anker in de grond gevonden. 
Het was volledig, onbekend bij de eigenaar, die het pand al enige jaren in bezit heeft. 

Vroeger woonde hier Meester Ko Stobbe, 
machinist bij de Betonning en daarvoor 
lemke Swart, machinist bij het 
Reddingswezen en fietsenmaker. Beiden 
leven niet meer zodat 
het moeilijk zal zijn om te achterhalen hoe 
het anker daar terecht is gekomen. Het 
anker is een oud model Royal Navy 
Longshank anker, in gebruik in de 18e 
eeuw. De grootste lengte is 3,5 meter. De 
stok ontbreekt. Als er oude spullen van de 
Engelse marine bovenkomen op 
Terschelling, dan gaan de toeters en bellen 
rinkelen. Een identiek lijkend anker is in 
1911 geborgen door het Engelse duikschip 
de Lyons, dat op zoek was naar goud van 
de Lutine. Dit schip had wel zes ankers 
aan boord waarvan de twee grootste naar 
Engeland zijn gebracht. Wat er met de 
kleinere is gebeurd is onbekend. Het is 
waarschijnlijk niet meer te bewijzen, maar 
de gedachte is wel verleidelijk dat dit 
mogelijk een Luttine-anker is. Navraag bij 
een aantal oudere en stokoude 
Terschellingers heeft tot nu toe niets 

concreets opgeleverd. Wie meer weet, is van harte uitgenodigd dit te melden bij de redactie. 
Het anker heeft inmiddels voorlopig een plaatsje gekregen waar vroeger het Lutine-
monument stond, bij de Tonnenloods. 
 
 

2.  Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie bij Bunschoten 
 Een bijdrage van Willem de Rhoter 

Op 13 en 14 juni hadden 4 cursisten hun praktijkweekend in Bunschoten-Spakenburg: Carl 
van Dijk, Steven Wackenier, Herman Otten en Joop Gortemaker, met begeleiding van 
Liselore An Muis, archeoloog. In april hebben ze in Lelystad het theoriedeel gevolgd.  
 
Spakenburg was een belangrijke vissershaven met een forse bottervloot. Met de aanleg van 
de Afsluitdijk kwam daar de klad in. Vóór de Tweede Wereldoorlog werden al veel schepen 
gesloopt en door de aanleg van de Flevopolder was het helemaal gedaan met de visserij. 
Een klein deel van de bottervloot is behouden gebleven en gerestaureerd: zo’n  30  botters  
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hebben Spakenburg als thuishaven. Een deel is als brandstof gebruikt en veel botters zijn 
afgezonken op het IJsselmeer, vlak onder de kust, juist ten oosten van het dorp. Nu een 
prachtig gebied om te oefenen voor onderwaterarcheologie! 
 
Voor dit praktijkweekend kregen we  ondersteuning  van  Scoutinggroep  “De  Eempad”.  Hun  

haventje met boten en clubhuis ligt 
vlak bij het Botterkerkhof. Het is 
slechts een paar honderd meter 
varen naar de wrakken. Beide 
dagen hadden we de beschikking 
over een boot met schipper: een 
geweldige service!  
In het clubhuis stond de koffie en 
vergadertafel klaar. Op één van de 
botters werden vier duiken 
gemaakt. Nou  ja,  “duiken”??  De  
diepte was hooguit één meter: wél 
makkelijk voor het opmeten. Dit gaf 
het voordeel dat boven water de 
maten afgelezen en mondeling 

Ondersteuning  van  de  scoutinggroep  “De  Eempad”                doorgegeven konden worden naar   
de schrijver in de boot.  
De eerste dag was het zicht onder 
water erg slecht en werd het wrak 
voornamelijk op de tast onderzocht. 
De volgende dag was het windstil 
en was het zicht verrassend goed. 
Er kon een forse hoeveelheid 
gegevens verzameld worden, 
aangevuld met  foto’s  en  onderwater 
films. De contouren van het schip 
konden ingetekend worden, het roer 
lag er vlak achter en er waren 
enkele goed herkenbare details.  
In de haven konden enkele botters 
nog eens goed bekeken worden 

Ook in ondiep water gaat het niet altijd gemakkelijk                wat erg hielp om te controleren wat  
                                                                                           er onder water zoal aangetroffen 
was. Aan het einde van de dag had de groep een bezoek aan boord van één van de botters 
in de haven georganiseerd waarbij de schipper veel nuttige informatie heeft gegeven. Hij kon 
wel urenlang over de botter praten, maar na twee dagen wilden de deelnemers toch wel 
weer naar huis. 
Nu volgt het papierwerk. Met de nodige nieuwsgierigheid wordt uitgekeken naar het rapport 
van de onderzochte botter en de ervaringen op deze nieuwe locatie van dit praktijkweekeind. 

 
 

3. Gemeenteraad van Texel pleit voor inzet amateurduikers 
Uit: Texelse Courant van 30 juni 2015 

Amateurduikers moeten in de toekomst de mogelijkheid behouden om naar wrakken 
voor de kust te duiken.  
 
Dat heeft de Texelse gemeenteraad bepleit tijdens een bijeenkomst van raadsleden van de 
vijf Waddeneilanden in Harlingen. Er is veranderende wetgeving voor onderwaterarcheologie 
op komst en volgens die nieuwe wetgeving zouden in c 
de toekomst alleen nog professionele duikers op wrakken mogen duiken. Volgens raadslid 
Astrid van de Wetering kleeft daar het risico aan dat wrakken definitief verloren gaan. Van de 
Wetering: "Nederland had een professioneel archeologisch duikteam, maar dat team is 
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wegbezuinigd. Geef dan amateurduikers de gelegenheid om te duiken en spullen naar boven 
te halen voor musea voordat ze verloren gaan. Geef hen desnoods een opleiding om het te 
doen."  
Het verzoek van Texel werd gesteund door de andere Waddeneilanden. Bedoeling is dat de 
burgemeesters van de vijf eilanden (het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband 
De Waddeneilanden) hun kanalen in Den Haag aanboren in de hoop amateurduikers alsnog 
een rol binnen de veranderende wetgeving te geven. 
De vijf Waddeneilanden hebben dankzij een convenant met het Rijk (begin maart, 
bekrachtigd) een eigen vertegenwoordiger in Den Haag rondlopen. Den Haag heeft zich in 
het convenant ook genegen getoond bij nieuwe wetgeving van te voren rekening te houden 
met de bijzondere positie van de eilanden.  
Van de Wetering wijst op de rijke historie die met name op de bodem van de Wad denzee 
ligt. "Nederland is rijk geworden met wat er allemaal voor de Rede van Texel ligt. Daar moet 
je zorgvuldig mee omgaan. Er staan nu mosselzaadvangstinstallaties vlak bij de wrakken op 
de bodem en als gevolg daarvan wordt ook veel zand weggespoeld." 
De Waddeneilanden staan niet alleen in hun strijd om archeologisch erfgoed voor de kust te 
behouden. De nieuwe coalitie van de provincie Noord-Holland heeft in het coalitieakkoord 
opgenomen bij het Rijk te gaan bepleiten dat "zij haar verantwoordelijkheid neemt ten 
aanzien van de onderwaterarcheologie daar waar het rijkswateren betreft." In het coalitieak- 
koord van Friesland is niets over onderwaterarcheologie te vinden. In het samenwerkings-
akkoord van VVD, PvdA en Texel 2010 wordt het belang van onderwaterarcheologie 
benoemd, maar verder niet diepgaand uitgewerkt. 
 
 

4. Vierde Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) 
Op maandag 29 juni 2015 werd het vierde Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) in 
Zandvoort gehouden. 
 
In het kort wat hier aan vooraf ging 
In 2012 is het Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) in het leven geroepen als gevolg 
van  het  maatschappelijk  initiatief  “Bescherm  een  Wrak”.  Dit  overleg  waarin  Rijkswaterstaat  
Zee en Delta faciliteert namens het Ministerie van I en M in afstemming met de Ministeries 
EZ en OCW/RCE, heeft tot doel met diverse belanghebbende partijen duidelijkheid te krijgen 
over de status van scheepswrakken. 
De focus ligt vooral op de argumenten om de archeologische waarde van wrakken en de 
natuurwaarden op wrakken al of niet te beschermen. Daarbij wegen tal van factoren mee, 
zoals wettelijk kader voor bescherming, veiligheidsoverwegingen, kostenaspecten, 
mogelijkheden om een beschermende status te handhaven en niet in de laatste plaats een 
weging van de te beschermen waarden. Elke conclusie heeft gevolgen voor een of meerdere 
belanghebbende partijen. De keuze voor een open overleg past in de aanpak van het rijk om 
verkenningen, in de geest van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), samen met 
belanghebbende gebruikers van de Noordzee en met betrokken maatschappelijke groepen 
uit te voeren. 
 
Van standpunten naar belangen 
De eerste bijeenkomsten van het LOS waren geladen met spanning, voornamelijk doordat 
de discussie grotendeels over standpunten ging. Een standpuntenstrijd biedt immers weinig 
ander perspectief  dan winnen of verliezen. Tijdens het tweede LOS in 2013 zijn de 
verschillende belangen geïnventariseerd en op een wrakkenkaart weergegeven. 
Tegelijkertijd liet het Ministerie van I en M met een viertal onderzoeken een verkenning 
uitvoeren naar het ecologische belang van het hardsubstraat (waaronder wrakken) in de 
Noordzee. 
Resultaten van dit onderzoek zijn in het derde LOS van oktober 2014 gepresenteerd. 
Samenvattend is geconcludeerd dat de natuurwaarden op wrakken niet hoeven te worden 
beschermd, maar gezien de realiteit dat die natuurwaarden er wel zijn, zou bescherming 
kunnen worden overwogen als bovenwettelijke maatregel om natuur te beschermen. 
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Bescherming cultuurerfgoed wordt strenger. De nieuwe Erfgoedwet verbiedt het verwijderen 
van erfgoed van de zeebodem in territoriale wateren en aansluitende zones. Dit mag alleen 
gedaan worden als men over een opgravingcertificaat beschikt.  
De deelnemers aan het overleg hadden, uiteraard, veel vragen over het cultureel erfgoed. 
Na een discussie leidt het derde overleg de volgende conclusie: 
 
1.   Het traject tot nu toe geeft voor het Ministerie I en M geen aanleiding  
      wrakbeschermingsmaatregelen in het maatregelenpakket van de KRM op te nemen. 
2.   Rijk en belanghebbende partijen gaan een ‘gentlemens agreement’ voorbereiden over  
      het respecteren van de archeologische en natuurwaarden op en rond scheepswrakken 
      op de Noordzeebodem. 
3.   Wrakduikers, sport- en beroepsvissers, ecologen en natuurorganisaties, een  
      wrakberger en vertegenwoordigers van de Ministeries van I en M en OCM ontwikkelen  
      een voorstel om een beperkt aantal scheepswrakken in het Nederlandse deel van de  
      Noordzee  te  ontzien.  Een  optie  daarbij  is  een  klein  deel  ‘echt  goed’  te  beschermen,   
      inclusief een zekere zone eromheen. 
4.   Begin december 2014 zal I en M daartoe een eerste opzet uitwerken en verspreiden.   
      aanwezige vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Reacties hierop zullen in  
      januari en februari 2015 verzameld worden. 

 
 
Vierde LOS bijeenkomst 
 
De vierde LOS bijeenkomst werd gehouden op 29 juni 2015 in Zandvoort. Doel van deze 
bijeenkomst was: 
� Aan de hand van concept convenant en de ingezonden commentaren komen tot een 

gedragen gedragscode 
� Status van de gedragscode 
� Werkwijze doorlopen gedragscode 
� Besluitvorming 
� Wenselijkheid van een meldpunt en evaluatie. 
 
Gelet  op  de  resultaten  van  dit  overleg  “staan  niet  alle  neuzen  van  belanghebbende  partijen  
dezelfde  kant  op”  en  zal  er  nog  veel  overleg  plaats  (moeten)  vinden  om  tot  een door alle 
parijen geaccepteerde gedragscode te komen. 
 
De complete verslagen van het 3de en 4de Los overleg zijn terug te vinden op de website van 
de LWAOW (www.lwaow.nl/publicaties). 
 

5. Duiken op wrakken. Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 
 
Duiken op wrakken. Een grote groep amateur- en 
beroepsarcheologen, sportduikers en andere vrijwilligers binnen 
en buiten Nederland houdt zich ermee bezig. Wat zijn onze 
drijfveren? Wat willen we met deze wrakken in de toekomst? Hoe 
kunnen we de zorg en het beheer verbeteren? 
Het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed organiseert op vrijdag 13 november een symposium 
over de betekenis van vrijwilligers in de onderwater archeologie. 
Samen willen we verkennen wat er nodig is om te werken aan de 
zorg voor ons unieke onderwater erfgoed.  
Zet deze datum in je agenda en doe mee! 
Volg ons op Facebook (maritiem programma) of mail naar 
info@cultureelerfgoed.nl voor meer informatie.  
www.archeologieinnederland.nl/maritiemearcheologie 
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6. The Ordnance Society Conference 2015  
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