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1.  Schervendag 2016 

 Zaterdag 23 januari werd de jaarlijks Schervendag gehouden. Ook dit jaar mochten we weer 
gebruik maken van de kantine van het Archeologisch Diensten centrum (ADC) in Amersfoort. Na 
het gebruikelijke openingswoord van voorzitter Jan Venema, heette Joep Verweij, gastheer 
namens het ADC, de ruim 50 aanwezigen van harte welkom. 
In het rijkelijk van sprekers voorziene dagprogramma deed Feiko Riemersma de aftrap met een 
overzicht van de financiële positie en de geplande activiteiten voor 2016. Aansluitend gaf 
Liselore Muis een overzicht van de op stapel staande activiteiten voor kennisverbreding van 
LWAOW-ers. 
Na toekenning van de Jef van den Akker Award aan Jack en Gertjan Betsema (zie Even 

bijpraten 2016-01) was het woord aan 
Nico Brink over ‘De leugen over de drie 
Nederlandse Kanonnen in Engeland’. Zijn 
verhaal hield een waarschuwing in, in 
verband met de regels van de 
Erfgoedwet, maar ook een teleurstelling 
dat men in Nederland nauwelijks 
geïnteresseerd is in ons maritiem.  Het 
niet juist melden van vijf geborgen 
kanonnen uit een wrak op de Noordzee is 
een Engelse duiker op twee jaar celstraf 
komen te staan. Door twee jaar na de 
vondst de foto’s van de kanonnen, toen hij 
ze net geborgen had, op internet te zetten 

Nico Brinck tijdens zijn voordracht over ‘De leugen over    kon daaruit getraceerd worden dat de  
drie Nederlandse kanonnen (foto: Feiko Riemersma)           kanonnen niet buiten maar over drie  

                                                                                       Nederlandse kanonnen’ binnen de 
territoriale wateren van Engeland waren geborgen. Deze onjuistheid in de melding leverde hem 
twee jaar celstraf op. Van de vijf kanonnen die hij borg waren er drie afkomstig van de 
verdediging van de stad Amsterdam. Duidelijk herkenbaar aan het wapen en de naam, gegoten 
door Gerard Koster (1600-1656). Het gemeentebestuur van Amsterdam bleek niet 
geïnteresseerd in deze kanonnen, waarna ze zijn verkocht en nu in Florida bij een verzamelaar 
in de tuin staan. Een kanon met het wapen van Zierikzee kon na twee jaar van onderhandelen 
door diverse geïnteresseerden met enige ceremonie aan het gemeentebestuur van Zierikzee 
aangeboden worden. 
Na Nico Brinck was het woord aan Thijs Coenen. Hij gaf een overzicht van de door de RCE in 
2014 en 2015 uitgevoerde veldwerk  in het Oostvoornse Meer en de Noordzee bij Texel. Doel 
van het veldwerk is te komen tot een beter beheer van het maritiem cultuur erfgoed. 
In het Oostvoornse Meer betrof het een onderzoek naar de aantasting van de houten wrakken 
door de paalworm als gevolg van het inlaten van zoutwater. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat 
alle houten wrakken door de paalworm worden aangetast. 
Het doel van de onderzoeken bij Texel betrof het in kaart brengen van de bedreigingen van de 
beschermde wrakken bij Texel en een waardestellend onderzoek van het wrak ‘Burgzand Noord 
17’(BZN 17). 
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Na de lunch, met de uiteraard een kroket, was het woord aan Anne Doedens en Jan Houter die 
aanwezigen meenamen naar het 
jaar 1666 over de ramp die Vlieland 
en Terschelling trof omdat onze 
twee grote zeehelden, de Ruyter en 
Tromp, in Vlissingen aan het 
bekvechten waren en daardoor de 
Engelse Vloot ongehinderd naar het 
Vlie kon varen om daar de liggende 
schepen in brand te steken en even 
stevig op Vlieland en Terschelling 
‘huis te houden’. Het was een 
boeiend verhaal waarin beiden 
elkaar regelmatig afwisselden.  
Daarna was het woord aan Jeroen 
Vermeersch over de IJsselkogge 

Anne Doedens en Jan Houter brachten een boeiend verhaal         van Kampen. Hij gaf een  overzicht  
over de ramp van Vlieland en Terschelling in 1666 .                    van  het verloop van de berging van 
(foto: Feiko Riemersma)                                                            een punter en een aak en de vele   

                                                                                               artefacten die in de Kogge zijn 
aangetroffen. Naast de drie wrakken wordt nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd op langs 
de oever aangetroffen houten palen. Mogelijk dat het hier om een oude stuk oeverbescherming 
gaat. De planning is om de kogge 10 februari te lichten (en wat zoals we al weten goed is 
gelukt). 
Na een korte koffiepauze gaf Bas Kremer een overzicht van het ingediende plan. Via Making 
Waves, dat de mogelijkheid biedt voor growdfunding, wil de groep een sonaronderzoek 
uitvoeren op Paessensrede en Smeriggat in de Waddenzee. Over de mogelijke aanwezigheid 

van wrakken is in dit gebied 
weinig bekend. Hij gaf aan, na het 
uitgevoerde onderzoek, mogelijk  
volgend jaar hier meer over te 
kunnen vertellen. 
Hekkensluiter in de rij van 
sprekers was Peter Seinen die 
een toelichting gaf over een 
uitgevoerd onderzoek naar een 
oude waterput in Watermeerwyck. 
Uit zijn verhaal kwam naar voeren 
dat een onderzoek naar een oude 
waterput ook tot nieuwe vragen 
leidt en dat er voor 
erfgoedbeoefenaars nog 
voldoende te onderzoeken valt. 

Na afloop is het uiteraard weer tijd om bij te praten.(foto: Feiko      De Schervendag werd, zoals  
Riemersma).                                                                                gebruikelijk afgesloten met een  

                                                                                                   hapje en een drankje waarbij de 
nodige ervaringen en plannen voor het komend seizoen werden uitgewisseld. 
 

2. 12e Glavimans Symposion 
‘Oorlogserfgoed uit en in het natte milieu’, was het thema van het op donderdag 25 februari 
2016  in  Amersfoort gehouden 12e Glavimans Symposion. In het zeer gevarieerde programma 
belichten zeven sprekers vanuit hun specialisatie de inventarisatie en daaruit voortkomende 
kennis van het oorlogserfgoed nader toe. In de voordrachten werd onder andere aandacht 
besteed aan aangetroffen oorlogserfgoed in scheepswrakken in de voormalige Zuiderzee, de 
ontwikkeling van het scheepsgeschut, de drie massagraven van de Engels kruisers voor de 
Nederlandse kust, de berging van vliegtuigen uit het IJsselmeer maar ook de zoektocht naar de 
in de Tweede Wereldoorlog verdwenen Nederlandse duikboot O13 werd ruim toegelicht. 
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Erfgoed beoefenaar en amateurhistoricus Hans van der Weide gaf een overzicht van de 
aanwezige wrakken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de Noordzee. In zijn voordracht 
merkte hij op dat de amateurs ook in de toekomst nog een goede bijdrage kunnen leveren aan 
de inventarisatie van het oorlogserfgoed in het “natte”. 
Dat er veel belangstelling bestaat voor zowel het oorlogserfgoed, het maritieme erfgoed maar 
ook de combinatie van beide bleek wel uit de vele positieve reacties uit de ruim 80 aanwezige 
toehoorders op dit symposion. 
 

3. Ontvangen verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie 
Drie  groepen van de Basiscursus Maritieme Archeologie hebben hun onderzoek met  een 
verslag afgerond. De verslagen kregen van Liselore Muis en Johan Opdebeeck een goede 
beoordeling. Het betreft : 
- “De OVM 1” van Cees Dubbelaar, Roel van Gastel, Bram Krikke en Manuel de Kleine; 
-  Onderzoeksrapport “Wrak 11” Bunschoten van  Davey Maat, Aleh Paskrakou en Daniël Spier; 
-  Verslag Botterkerkhof Bunschoten van Carl van Dijk, Joop Gortemaker, Herman Otten en  
   Steven Wackenier.  
Zij komen hiermee in aanmerking voor het NAS 1 certificaat. 
 

4. Nehalennia. Duiken naar een verdronken Scheldetempel 
Samenvatting uit: EXSITU, Tijdschrift voor Vlaamse Archeologie 
Duikers die Romeinse altaren opvissen. Duikers die op dakpannen, scherven en bronzen 
schaaltjes stoten. En een standbeeld van een mysterieuze vruchtbaarheidsgodin in het net. 
Neen, niet ergens in een Italiaanse baai, maar vlakbij. In de Oosterschelde nabij Colijnsplaat ligt 
een verdronken Romeinse tempel. EX Situ ging op een koude dag in januari in zee met maritiem 
archeoloog Sven Van Haelst, schipper Ber Sterkendries en Toni Cerkaski en tempelbeheerder 
Johan Sturm. 
 
In 1970 viste schipper K.J. Bout in de Oosterschelde met zijn kotter drie brokken zandsteen en 
een stuk kalksteen op. Ze kwamen allemaal uit de ongeveer dertig meter diepe Schaar van 
Colijnsplaat. Onder de pokken en zeelelies herkende de schipper zorgvuldig uitgehakte letters. 
De drie stukken zandsteen vormden samen een beeldhouwwerk dat een zittende vrouw in een 
nis voorstelde. Bij nader onderzoek van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden (RMO), 

Stukken van dakpannen en een altaarsteen uit de Oosterschelde (fotos: Ber Sterkendries). 

  
bleek het te gaan om een Romeinse altaarsteen ter ere van godin Nehalennia.  
Sinds deze toevalsvondst werden er nog verschillende onderzoeken uitgevoerd in Colijnsplaat. 
Eerst door het RMO en vanaf halverwege de jaren ’70 tot einde jaren ’90 door J. Valster, een 
duiker uit Goes. Sinds 1997 voert het ‘Nehalennia Archeologisch Duikteam’ (NAD) hier 
duikonderzoek uit. 
Duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam,  Urbain Sterkendries, Toni Cerkaski en 
Sven van Haelst hebben de laatste jaren nog regelmatig artefacten en bouwmaterialen 
aangetroffen die er op wijzen dat er nog meer delen van een tempel aanwezig moeten zijn. 
Er spelen echter moeilijke duikomstandigheden mee, zoals sterke stroming, slecht zicht, 
duikdieptes van gemiddeld 27 meter of meer, de donkerte en onvoorspelbare zandbewegingen. 
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Samen met de verwering en de begroeiing met zeeorganismen bemoeilijkt dat het vinden van 
delen van de tempel. 
 
Op de vraag aan de drie onderzoekers van het NAD-team “wat willen jullie nog het liefst vinden”, 
antwoorden ze in koor “De exacte plaats van de tempel natuurlijk! Het onderzoek naar restanten 
van de tempel van Nehalennia zal ook het komend jaar weer voortgezet worden. 
Meer info: www.nehalennia.com en www.nehalennia-tempel.nl. 
 
  

5. Romeinenweek  30 april t/m 8 mei 2016  
“Neem een duik in het Romeinse verleden” .In de meivakantie van 30 april tot en met 8 mei 

vindt voor de derde keer de Romeinenweek 
plaats. Een week die volledig in het teken staat 
van de Romeinse geschiedenis, erfgoed en 
archeologie. 
De Romeinenweek is het grootste Romeinen-
evenement in Nederland en staat dit jaar in het 
teken van Water. Bruggen en schepen, 
badhuizen en fonteinen, aquaducten en kanalen 
en natuurlijk de Limes met de Rijn als grens van 
het Romeinse rijk in ons land. 
Tijdens de Romeinenweek organiseren culturele 
instellingen en erfgoedorganisaties activiteiten 
rond de Romeinse geschiedenis van Nederland. 
Hierbij valt te denken aan tentoonstellingen, 
historische wandelingen, lezingen, 
filmvertoningen, debatten, open depotdagen, 
publieksopgravingen, theater, kinderactiviteiten, 
Romeins re-enactment en tal van andere 
evenementen en activiteiten. Iedereen is welkom 
om mee te doen: musea, archeologische 
diensten en verenigingen, bibliotheken, 
historische verenigingen, bedrijven, filmhuizen, 
universiteiten, gemeenten, opleidingen, fiets- en 
wandelverenigingen en alle andere initiatieven. 
Voor meer informatie zie: www.romeinenweek.nl. 

 

6. Maritiem erfgoed in de nieuwe Erfgoedwet 
Artikel overgenomen uit het eMagazine van de RCE. 
In 2016 treed de Erfgoedwet in werking, de eerste overkoepelende Nederlandse wet voor 
museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. De nieuwe 
Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel 
erfgoed in Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat de bescherming van cultureel erfgoed 
inhoudelijk ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming in het huidige stelsel. 
  
De belangrijkste verandering voor archeologen wordt de vervanging van de 
opgravingsvergunning door een wettelijk geregelde certificering. Dit moet garanderen dat 
opgravingen volgens professionele normen worden uitgevoerd. Archeologieprofessionals, 
verenigd in het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD), werken deze normen 
uit. 
 
De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van 
Valletta (ook wel het verdrag van Malta). In eerste instantie laten we archeologische 
monumenten ongemoeid. Rustig in de bodem waar ze eeuwen, soms millennia liggen en 
ongestoord nog eeuwen kunnen blijven liggen. De monumenten kunnen echter bedreigd 
worden, bijvoorbeeld als iemand de grond wil verstoren. Dankzij het principe van “de verstoorder  
 

http://www.nehalennia.com/
http://www.nehalennia-tempel.nl/
http://www.romeinenweek.nl/
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betaalt” uit het verdrag van Valletta worden - daar waar dat kan - actief nu meer archeologische 
resten in situ, dus in de grond, behouden. 
 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het archeologische stelsel. Tijdens het opstellen van 
bestemmingsplannen houden ze rekening met archeologische waarden. Ook maken zij meestal 
de afweging of archeologische waarden in situ behouden moeten blijven of kunnen worden 
opgegraven. 
  
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescherming van ons archeologisch erfgoed onder 
water onvoldoende is. Vaak ligt dat namelijk op in plaats van in de bodem. In het wetsvoorstel is 
nu expliciet aangegeven dat ook het doelbewust verplaatsen of verwijderen van cultureel 
erfgoed onder water een opgraving is en dat daarvoor dus een certificaat verplicht is. 
  
Een opgraving onder water zonder certificaat is enkel onder voorwaarden mogelijk. Bijvoorbeeld 
als er bij een onderzoek in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling een scheepswrak wordt 
gevonden, dat een lage archeologische waarde blijkt te hebben. Een gemeente kan dan 
besluiten het scheepswrak vrij te geven voor onderzoek door vrijwillige maritieme archeologen. 
  
Met de pilot Texel is een onderzoek gestart om te kijken naar mogelijkheden om binnen de 
wettelijke kaders vrijwilligers en amateurarcheologen in te zetten bij beheer en bescherming van 
erfgoed onderwater. 
 
 

7. Westerveld 2; een bijzonder houten wrak op Vlieland  
Het was Michael Horn van Vlieland die 2,5 jaar geleden stukken hout uit de zeebodem zag 
steken. Met een buurman wilde hij het hout ophalen. “Lekker jutten”. Maar toen ze ter plaatse 
kwamen zag hij al gauw dat het om een bijzondere vondst ging: een klein overnaads gebouwd 
vissersscheepje met een lengte van krap 10 meter.  “Het was wel wat bijzonders, dat zagen we 
meteen. Vermoedelijk is het een lokaal vissersbootje geweest”. 
Hij waarschuwde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en die kwam in april 2014 een 
waarderend onderzoek uitvoeren. Er was geen betalende verstoorder aanwezig dus maritiem 
archeoloog Johan Opdebeeck en collega’s hebben de archeologische waarde van het wrak 
bepaald. Daarvoor moest het gedeeltelijk vrij worden gelegd. Toen bleek dat het scheepje ook 
een bun had. Jaarringonderzoek heeft uitgewezen dat het wrak stamt uit het begin van de 16de 
eeuw. Het is daarmee een van de oudste scheepjes  gevonden  in de Waddenzee. Door zijn 
ouderdom en goede bewaring heeft dit wrak een middel tot hoge archeologische waarde. Het 
rapport hierover is in de maak. Na het onderzoek is het wrak weer toegedekt. Een opgraving 
stond niet in de planning. Het algemeen beleid  is om archeologische vondsten in situ (op hun 
oorspronkelijk plaats) te bewaren. Dit is een rechtstreekse implementatie van het Europese  
Verdrag van Valletta. 
Die verstoring – al wel niet menselijk - treedt nu echter wel op. De getijdenstroom die op twee 
meter van het wrak stroomt, breidt zich langzaam uit, waardoor de vindplaats dreigt te 
verspoelen. De gemeente heeft vorig jaar samen met RWS en vrijwilligers het wrak proberen te 
beschermen met geo-textiel en zandzakken, maar die bescherming is toch niet afdoende 
gebleken. De gemeente Vlieland,binnen wiens gemeentegrenzen het wrak ligt,   heeft een 
budget beschikbaar gesteld voor verder onderzoek. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
adviseert.   
 

8. Opnieuw bijzondere vondst bij Kampen 
Ontleend aan artikel uit de Stentor van 4 maart 2016 
Na het bergen van de kogge en de daarbij ook aangetroffen punter en aak is bij de aanleg van 
het Reevediep een steiger uit de vijftiende eeuw aangetroffen. Bij het vooronderzoek voor het 
project Ruimte voor de Rivier zijn vorig jaar voor aanleg van de nieuwe waterverbinding tussen 
Drontermeer en de IJssel zo’n driehonderd proefsleuven gegraven. Daaruit was al vast kome te 
staan dat er prehistorische bewoning is het gebied heeft plaats gevonden. 
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De steiger is van latere 
datum en is uitzonderlijk 
groot en in goede staat. 
De steiger heeft een 
lengte van 15 meter. De 
planken van naaldhout 
zijn ingezakt. Aan het 
uiteinde hangt een nog 
een metalen ring 
waaraan een boot 
vastgemaakt kon 
worden. 
De vondst betekent wel 
het einde van de steiger 
omdat deze ligt op de 
plek waar de nieuwe dijk 
moet komen. De steiger 
zal in stukken verwijderd 
worden om elders verder 
te worden onderzocht.  

 
 

9.  Congres Dijken, dammen en duikers 
      Archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland 

Op vrijdag 24 juni 2016 organiseert de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie een 
eendaags congres over de archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland. 
Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in 
West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf 
de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. 
Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als 
milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats 
tussen inhoudelijke archeologie, historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt 
gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen 
kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratie bron. 
 
Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoek- en behoudsdoelen voor de 
toekomst. Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, 
waterschappen, studenten, amateurhistorici en amateurarcheologen…, kortom voor een ieder 
die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers. 
 
Datum:  vrijdag 24 juni 2016 
Locatie:  Oosterkerk, Groet Oost 58-60, 1621 BX Hoorn 
Zaal open: 09:30 uur, aanvang congres 10:00 uur precies; einde congres 17:00 uur met  
  borrel hierna. 
Meer informatie en programma voor dit congres op: http://www.middeleeuwsearcheologie.nl  

http://www.middeleeuwsearcheologie.nl/
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Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

 


