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                                                                                                                                L W A O W 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                                 februari  2016     

 
Enkele belangrijke data 
 
-  25 april  Bezoek Boterwerf Bunschoten, meer informatie hierover volgt; 
 
 

1.  Jef van den Akker Award 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 

Rob Oosting reikt de Jef van de Akker Award uit aan Jack         de diverse spelers in het maritiem  
en Gertjan Betsema (foto: Feiko Riemersma)                            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. 
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2. LWAOW op Duikvaker 
Voor het tweede jaar stond wrakduikend Nederland, zaterdag 6 en zondag 7 februari op de 

jaarlijkse duikbeurs Duikvaker in 
Houten. Ook dit stonden we met de 
LWAOW-stand tussen de 
wrakduikteams die de mogelijkheid voor 
het duiker op de wrakken op de 
Noordzee aanboden. 
De opstelling binnen de hal van de 
diverse stands was wat compacter dan 
vorig jaar en we mogen ook wel stellen 
dat er duidelijk meer publiek langs 
aanwezig was. 
Uit de diverse vragen blijkt dat veel 
sportduikers niet op de hoogte zijn met 
de diverse mogelijkheden die zij met het 
sportduiken kunnen combineren. Ook 
dit jaar waren er veel vragen over de 

LWAOW stand op Duikvaker 2016                                        inhoud van de cursus en wat ze na het  

                                                                                         volgen van de cursus mee kunnen doen. 
Ook de interesse bij de stand voor Noordzeeduiken was duidelijk groter dan vorig jaar. Een korte 
rondgang langs de stand gaf wel aan dat velen ook volgend jaar weer op Duikvaker aanwezig 
willen zijn. 
 

3. ‘De Romeinse kust’ in het Rijksmuseum van Oudheden 15 april t/m 2 oktober 2016 

De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de limes, liep dwars door wat nu Nederland is, 
langs de toenmalige loop van de Rijn. In het westen mondde deze rivier uit in dat andere 
belangrijke water: de Noordzee. Het kustgebied van Nederland was voor de Romeinen een 
belangrijke regio vanwege handel en de militaire strategie.  
De tentoonstelling ‘De Romeinse kust’ gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de 
Romeinse tijd. U komt meer te weten over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van 
de kustverdediging, religie en wonen bij zee. In de tentoonstelling ziet u voorwerpen uit de 
collectie van het Rijksmuseum van Oudheden die afkomstig zijn uit plaatsen en gebieden aan 
zee, van Texel tot Zeeland. Ze worden aangevuld met objecten uit musea in de kustregio’s. 
In de tentoonstelling zijn ook beelden verwerkt van de activiteiten die het Nehalennia Duikteam 
in Zeeland hebben uitgevoerd. 
Inlichtingen: www. rmo.nl; 071-5163163 
 

Mededelingen uit de AWN-Nieuwsbrief 
 

4. 65e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven 
Het hoofdbestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 65e 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 9 april om 10.30 uur in het Erfgoedhuis van de 
gemeente Eindhoven, Gasfabriek 2.  
In maart vorig jaar opende de cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs met veel enthousiasme het 
Erfgoedhuis. Daar zijn gevestigd het Erfgoedteam van Eindhoven en Helmond, Eindhoven in 
Beeld en AVKP, AWN afd, 23. In oktober vond een tweede feestelijk opening plaats, die van de 
ArcheoHotspot. Erfgoedhuis met ArcheoHotspot zijn open voor publiek, bezoekers kunnen 
archeologen aan het werk zien en kunnen vragen stellen over gevonden oude voorwerpen.  
Het bestuur werkt samen met afd. 23 aan een boeiend en interessant programma om allen te 
kunnen laten zien en beleven wat Eindhoven aan archeologie te bieden heeft. Zo wordt er 
gewerkt aan een mooi middagprogramma zoals het bekijken met uitleg over de activiteiten van 
het Erfgoedhuis, de Archeohotspot en Afdeling 23, een stadswandeling in de omgeving met 
erfgoedelementen van Eindhoven en een bezoek aan het prehistorisch openluchtmuseum waar 
kan worden meegewerkt aan de reconstructie van een Romeins bijgebouw. Kortom het wordt 
weer een leerzame, boeiende en gezellige dag. U bent van harte welkom.  
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Het voorlopige programma voor de ledenvergadering/ledendag ziet er als volgt uit:  
10.00 - 10.30 uur Ontvangst  
10.30 - 10.35 uur Opening voorzitter  
10.35 - 10.45 uur Welkomstwoord door wethouder Mary-Ann Schreurs  
10.45 - 11.00 uur Presentatie door Nico Arts, gemeentelijk archeoloog over Eindhovens erfgoed  
11.00 - 12.15 uur Ledenvergadering – de stukken zullen eind maart worden toegestuurd.  
12.15 - 13.15 uur Lunch  
13.15 - 16.00 uur Middagprogramma.  
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje.  
 
Deelname  
Alle deelnemers, ook degenen die niet aan de lunch en het middagprogramma wensen deel te 
nemen, worden verzocht zich vóór zaterdag 12 maart 2016 aan te melden met een kaartje, 
brief of e-mail bij de landelijk secretaris van de AWN, Fred van den Beemt, Ruiterakker 19, 9407 
BE Assen, secretaris@awn-archeologie.nl Dieet wensen t.a.v. de lunch graag vermelden.  
Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma (introducé(e) zijn welkom) dient men per 
persoon € 17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v.de 
Penningmeester AWN. 
 
 
  

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

 


