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        AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                              december 2017     
 
Enkele belangrijke data 

 

- 20 januari   Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 3 en 4 februari Duikvaker in Houten  

-  25 en 26 maart  Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-   8 en 9 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 

-   8 april  Algemene Ledenvergadering AWN  
 

1. Schervendag 2018   
De Schervendag 2018 zal gehouden worden op zaterdag 20 januari 2018 bij het Archeologisch 

Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in Amersfoort. 

 

Het voorlopig programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

09:30 uur Ontvangst met koffie 

10:00 uur Opening door gastheer Joep Verwey namens het ADC 

10:10 uur Voorwoord door Jan Venema voorzitter LWAOW en enkele mededelingen  

10:30 uur        ‘Duiken op de Rooswijk’, door Edmund Fenema en Richard Savenije  

11:15 uur        ‘Hoe iets op te duiken uit archieven’, inleiding voor vrijwilligers in de  

                        onderwaterarcheologie door Anne Doedens en Jan Houter  

12:00 uur         Lunch en bijpraten 

13:00 uur        ‘De schatten van het Schervenwrak, Historisch en  archeologisch onderzoek  

                        van een 19de eeuwse driemaster in de Waddenzee bij Texe’l, door Carl van Dijk. 

                        Tijdens de koffie pauze de mogelijkheid om het boek te kopen en te laten  

                        signeren, prijs € 19,50 

13:30 uur         ‘Conserveringsproblemen bij de textielcollectie uit het  Palmwrak bij Texel’  

                        door Hanneke Kramer    

14:15 uur         Mededelingen uit de LWAOW door Liselore Muis, opleidingscoördinator 

14:45 uur         Koffiepauze en signeren boek Schervenwrak door Carl van Dijk 

15:30 uur         Diverse lezingen door LWAOW leden over wat er het afgelopen jaar is     

                        onderzocht  

16:30 uur         Afsluiting en aansluitende borrel. 

 

De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor leden AWN/LWAOW € 20,00 per 

persoon en voor niet-leden € 25,00 per persoon. 

Verzoek dit bedrag bij opgave van deelname over te maken op het rekeningnummer ten name van 

penningmeester LWAOW, NL41 ABNA 0568 4227 32 

 

In verband met de bestellingen voor de lunch verzoeken wij u bij deelname aan deze 

Schervendag dit voor 18 januari 2018 op te geven via mail aan secretariaat@lwaow.nl 

 

2. Dag van de Texelse Archeologie 
De dag van de Texelse Archeologie op zaterdag 4 november trok vele bezoekers naar het eiland. 

In buurthuis de Wielewaal was een zaal ingericht voor de (land)archeologie samen met de  
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Texelse detectorclub. In een volgende zaal werd de conflictarcheologie gepresenteerd en de grote 

zaal stond in het teken van de maritieme archeologie. Centraal werd hier aandacht gegeven aan de 

vondsten uit het Schervenwrak en het Palmhoutwrak. Naast de 

toelichting op de vondsten van de kostbare kleding uit het 

Palmhoutwrak door Hanneke Kramer van de Universiteit van 

Amsterdam gaven de duikers van Duikclub Texel uitleg over hun 

‘inventariserende duiken’ op beide wrakken. 

Carl van Dijk, van Duikclub Texel, heeft de aangetroffen schatten 

beschreven in het boek ‘De schatten van het Schervenwrak’ 

waarvan hij het eerste exemplaar aan wethouder Erik Hercules 

mocht overhandigen. Michiel Bartels deelde daarop mee dat er over 

deze wrakken in ‘De archeologische kroniek van Noord-Holland 

2017 uitgebreid gepubliceerd zal worden. 

Alle bezoekers ontvingen ‘De archeologische kroniek van Noord-

Holland  2016’ waarin op 48 bladzijden aan de wrakken rond Texel 

aandacht is besteed. 

‘De Schatten van het Schervenwrak’ van Carl van Dijk is te koop voor € 19,95 en op internet te 

bestellen via Boekhandel Nauta in Den Burg. 

‘De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016’ is te bestellen via e-mail: 

roefstra@noord-holland.nl en te downloaden op: http://collectie.huisvanhilde.nl. 

 

Enkele foto’s van de Dag van de Texelse Archeologie (foto’s: Jolanda Coppens). 

Voor kanonnen is altijd wel interesse.                       Het pronkstuk geborgen door de  Duikclub Texel. 

 
Foto geheel links: Op het 

eiland is een 

verscheidenheid aan 

aardewerk aangetroffen. 

 

 

 

 

 

Voor conflictarcheologie 

was ook veel interesse. 
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3. Basiscursus Maritieme Archeologie geeft inspiratie om verder te gaan 
Vanaf 2004 organiseert de LWAOW in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) de Basiscursus Maritieme Archeologie. Na het volgen van deze cursus waarin 

aandacht wordt besteed aan het in beeld brengen van ons maritiem erfgoed en daarover te 

rapporteren geeft een aantal deelnemers inspiratie om verder te gaan met onderwaterarcheologie. 

In het eindverslag voor het NAS 1 certificaat van Coen Onstwedder, Leonard Smiet, Richard 

Kooistra en Erik Bronsveld lezen we daarover: 

‘Onze dank gaat uit naar de gastdocenten Willem de Rhoter en Liselore Muis van de LWAOW, 

maar in het bijzonder naar Johan Opdebeeck en Thijs Coenen van de RCE, voor het overbrengen 

van heel veel enthousiasme voor ons om verder te gaan met onderwaterarcheologie’. 

Met een persoonlijke noot wordt dit aangevuld met: ‘Dank voor de organisatie’, ‘Dat dit het 

begin mag zijn van nog vele meldingen / rapporten van de Northsea divers’, ‘Het was een 

geweldige leerzame cursus, dank daarvoor’ en ‘Bedankt’.  

 

Ook geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie ?? 
 

In 2018 wordt er weer een Basiscursus Maritieme Archeologie georganiseerd. Deze cursus omvat 

twee weekenden te weten een theorieweekend en een praktijkweekend. 

In het theorieweekend wordt aandacht besteed aan: 

-   Wat is maritieme archeologie 

-   Geschiedenis van de maritieme archeologie in Nederland; 

-   Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw 

-   Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden; 

-   Gevaren voor het erfgoed onder water; 

-   Kennis van wet en regelgeving; 

-   Maritieme archeologie in de praktijk; 

-   Documenteren en rapporteren.    

 

In het praktijkweekend wordt in groepsverband (3 à 4 personen) een verkenning op een wrakje 

uitgevoerd, waarvan door de groep een rapportage wordt opgesteld. 

Na het met voldoende resultaat inleveren van de rapportage ontvangen deelnemers het NAS 1 

certificaat. De NAS-certificering is internationaal erkend en aan de Basiscursus Maritieme 

Archeologie kan dan ook internationaal een vervolg gegeven worden 

 

Cursusdagen:   -  Theorieweekend 25 en 26 maart 2017 in Amersfoort; 

     -   Praktijkweekend  8 en 9 april 2017 bij Spakenburg. 

 

Kosten:     -  € 225,-- per persoon (leden van de AWN-LWAOW krijgen € 50,-- korting na  

                               overleg van het lidmaatschapsnummer van de AWN); 

                            -  € 275,-- voor professionele archeologen die alleen het theorieweekend  

                                bijwonen; 

       -  € 375,-- per persoon voor professionele duikers. 

 

Deelname:   Deelnemers moeten bij aanvang van de cursus lid zijn van de AWN/LWAOW. 

                          Voor deelname aan duikactiviteiten tijdens het praktijkgedeelte moet men in het  

                          bezit zijn van tenminste het duikbrevet Advanced Open Water Diver of  

                          gelijkwaardig (bij. NOB/CMAS 2*). 

 

Aanmelding voor deelname of nadere informatie: via mail: opleiding@lwaow.nl of 

secretariaat@lwaow.nl 
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4. In Bermuda naar de walvisjacht 

Bijdrage van: John van Nieuwenhuizen 

Op Spitsbergen zijn gedurende opgravingscampagnes in de periode 1979-1981 door het Arctisch 

Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen de restanten van de Nederlandse walvisvaarders-

nederzetting Smeerenburg onderzocht. In en om de huizen en traanovens, die van 1614 tot circa 

1660 in gebruik zijn geweest, zijn vele honderden textielfragmenten gevonden. Tot de vondsten 

behoren delen van vilthoeden, jassen, broeken, kousen en wanten. De mannen droegen tijdens 

hun werkzaamheden hun gewone 

winterkleding. Textielresten werden ook 

aangetroffen in de graven van de zeven 

walvisvaarders die de overwintering van 1634-

1635 niet hebben overleefd. 

In 1980 vond tevens onderzoek plaats op het 

eiland Zeeuwse Uitkijk. Hier zijn 50 graven 

van overleden walvisvaarders onderzocht. In 

totaal zijn in de graven 33 gebreide mutsen, een 

leren muts met bontrand, (delen van) acht 

jassen, vier broeken en verschillende kousen 

opgegraven.  Op grond van deze 

kledingstukken kan een deel van de graven 

gedateerd worden in de periode van 1650 tot 

circa 1750. Het betreft hier de grootste  

collectie van werkmanskleding in Europa.  

 

Typische walvisvaarderskleding is niet 

aangetroffen. Als bescherming tegen de kou 

droeg men meerdere kledingstukken over 

elkaar. Wel zijn in de nederzetting delen van 

een leren broek gevonden, die 

hoogstwaarschijnlijk door de smid is gedragen. 

De opgegraven kleding is gemaakt van wol. Linnen en katoenen kleding is niet bewaard 

gebleven. De snit van de kleding duidt erop dat men voor de dagelijkse kleding op Spitsbergen de 

mode volgde, maar dan in een eenvoudigere en goedkopere uitvoering.   

 

Stervenskoud moeten ze het hebben gehad, de zeelui die in vroeger eeuwen op walvisvaart 

gingen. Hun kledingwas totaal niet berekend op de barre omstandigheden, zegt promovendus 

Sandra Comis. 

 

5. Een vroeg middeleeuws schip komt boven water 
In juli 2016 werd in het zandwinningsgebied ” Over de Maas” een vroegmiddeleeuws schip 

ontdekt. De werkgroep ‘ Expeditie Over de Maas’ besloot dit schip vrij te graven, te 

documenteren en te bergen. Dit gebeurde in een tijdsbestek van tien dagen. Van de opgraving en 

berging van de ODM VI is door Stichting Tremele een prachtige documentaire gemaakt. 

De documentaire is te vinden op: http://www.expeditie-overdemaas.nl/onderzoeksopzet-
en-beheer/documentaire-odm-vi-een-vroegmiddeleeuws-schip-komt-boven-water/  
 

6. Nieuwe KNA leidraad gepubliceerd 
 Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie 

 Een enorme rijkdom van vindplaatsen uit ons verleden liggen verborgen onder het 

wateroppervlak. Deze vindplaatsen zoals havens, bruggen of scheepswrakken, oude  
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cultuurlandschappen en oorspronkelijk terrestrische locaties die geïnundeerd zijn zoals 

verdronken dorpen of prehistorische vindplaatsen worden allemaal door het water onttrokken aan 

het gezicht. Het is niet altijd eenvoudig de locaties op te sporen, te bezoeken en te onderzoeken. 

De onderwaterarcheologie is dan ook een discipline waarin veel techniek – veelal afwijkend van 

de landarcheologie – wordt gebruikt.  

Deze nieuwe KNA leidraad sluit aan op de KNA Waterbodems (voor nu beperkt tot het 

vooronderzoek) en heeft als doel om naast archeologisch experts ook opdrachtgevers en 

beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig kan zijn voor onderzoek op onderwater gelegen 

vindplaatsen. Met de leidraad hebben zij een middel om inzicht te krijgen in het algemene proces 

van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd, met welke technieken en wat 

dat oplevert.   

Omdat de ontwikkelingen in het vakgebied elkaar snel opvolgen wordt in deze versie een toolbox 

gepresenteerd waaruit geput kan worden. Naar verwachting zal de inhoud van de toolbox in de 

komende jaren uitgebreid worden. Hierdoor is het van belang dat de onderzoeker op de hoogte is 

van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en dat bij ieder uit te voeren onderzoek maatwerk 

geleverd wordt. Deze leidraad biedt informatie om dit maatwerk op gedegen wijzen vorm te 

gven.  

 De leidraad is vastgesteld door het CCvD Archeologie.  

 

 De leidraad is te downloaden vanaf de SIKB website onder Archeologie en door daarna te 

klikken op KNA leidraden. Link: https://www.sikb.nl/archeologie/kna-leidraden 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

  Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie (BOS) 
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