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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 echte afdeling  van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                              februari 2018     
 
Enkele belangrijke data 
 

-  25 en 26 maart  Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-    8 en 9 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 

-    8 april  Algemene Ledenvergadering AWN  

-  21 april   Workshop ‘Scheepshout Herkennen, documenteren en behandelen’ en  

    workshop ‘Data uitwerken, rapporteren en publiceren’. 

 

1. Schervendag 2018 
(foto’s van Jolanda Coppens en Geert van der Velde) 

De uitnodiging voor de jaarlijkse Schervendag van de LWAOW  op 20 januari 2018 lokte dit jaar 

ruim 60 vrijwilligers en geïnteresseerden in de  natte 

archeologie naar het ADC in Amersfoort. Na het welkomst-

woord en enkele huishoudelijke mededelingen van Joep 

Verweij, gastheer namens het ADC, was het woord aan 

voorzitter Jan Venema. In zijn openingswoord refereerde hij 

aan het resultaat van het overleg met vertegenwoordigers van 

de OCW en RCE van het verzoek van STIMON en LWAOW 

op de Erfgoedwet. Hij verwacht dat een positief besluit voor 

aanpassing van het opgraafverbod onder water dit jaar zijn 

beslag zal krijgen. Alvorens de eerste sprekers het woord 

kregen werd Jolanda Coppens gefeliciteerd met haar verjaardag 

en kreeg ze van Jan een bloemetje aangeboden. 

 En toen nog lang zal ze leven!!               Vrijwilligers konden afgelopen jaar voor het eerst duiken   

                                                        op  een wrak, het VOC-schip De Rooswijk, dat ook door 

professionele archeologen wordt onderzocht. Edmund 

Fennema en Richard Savenije gaven in hun presentatie een 

overzicht van hun duikervaring op dit wrak. Zij waren de 

gelukkigen waarbij tijdens hun duiken er geen 

noemenswaardige deining was en het zicht onder water 

ruim voldoende. Het project, was hun ervaring, was goed 

georganiseerd waarbij naast het professionele onderzoek 

veel Nederlandse en Engelse vrijwilligers aan mee werkten. 

Ook de communicatie, zowel vooraf als ter plaatse, werd 

door hun als zeer goed ervaren. 

     Na het verhaal over de Rooswijk was het woord aan 

Anne Doedens en Jan Houter over hoe vrijwilligers 

aanvullende informatie uit archieven kunnen ‘opduiken’. 

Dit ogenschijn-lijk droge onderwerp  wist Anne Doedens 

op zijn eigen wijze ‘wakkerhoudend’ te presenteren. Af en 

toe werd Jan Houter er bij gehaald om zijn verhaal te 

bevestigen. En die deed dat met verve! Na de uitleg over 

het zoeken in archieven kwam Jan Houter nog met een 

verhaal over de  vondst van stukken in Franse – en              Jan Houter vult Anne Doedens even aan. 
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Belgische archieven over de Watergeuzen. In geschiedenis boeken  wordt alleen genoemd dat de 

watergeuzen bij Den Briel zich van de beste kant hebben laten zien. Dit is niet juist en ook niet 

compleet, zo stelde hij, want uit het onderzoek van beide blijkt dat de watergeuzen al eerder bij 

Vlieland en Terschelling de Republiek een dienst hebben bewezen. Waarom hier geen aandacht 

aan is besteed was voor beide heren aanleiding het verhaal verder  uit te zoeken en hierover te 

publiceren. Deze publicatie melden zij, wordt in maart gepubliceerd. 

     Na de lunch, weer voortreffelijk klaargemaakt door  Egbert Onrust en de gebruikelijke kroket, 

was het woord aan Carl van Dijk van Duikteam Texel over de schatten van het Schervenwrak. 

Dit wrak heeft, zo gaf hij in zijn presentatie aan, in de afgelopen jaren een grote hoeveelheid 

informatie vrijgegeven. Informatie niet alleen over de lading van het wrak, maar ookover de 

historie. Tijdens het duiken op het wrak, waarvan in het begin de naam niet bekend was, maar wel 

bekend was dat het geen schip uit de VOC-tijd was, werd hij nieuwsgierig naar de herkomst van 

het wrak, wat voor hem aanleiding was om ook in de archieven duiken. En daar kwam hij tot de 

ontdekking dat het hier gaat om het wrak van het tweedeks fregat Pieter Anthony uit Amsterdam. 

De vondsten en de resultaten van het archiefonderzoek heeft hij samengevat in het boek ‘De 

schatten van het Schervenwrak’. 

      Hanneke Kramer vertelde over de conserveringsproblemen van de gevonden textielcollectie in 

het Palmwrak bij Texel. Uit haar verhaal kwam duidelijk naar voren dat er weinig tot geen 

ervaring is over het conserveren van textiel uit een maritieme vindplaats. Deze vondst was uniek 

omdat het hier 

ging om een groot 

aantal 

fragmenten, 

complete 

kledingstukken,  

stukken met 

diverse kleuren en 

samengesteld met 

verschillende 

textieltechnieken. 

Hanneke Kramer over de conserveringsproblemen van Texelse textielcollectie              Deze uitgebreide 

                                                                                                                                 vondst bood de 

mogelijkheid om naast de conservering ook onderzoek te doen naar hoe het textiel behandeld is 

vanaf de vondst tot en met de conservering en welke gevolgen dit heeft voor het uiteindelijke 

behoud van gevonden textiel. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren, dat het van belang is, 

dat voor archeologische textielvondsten een goede praktijkhandleiding opgesteld moet worden om 

degradatie vanaf de vondst tot en met het drogen en conserveren zo veel mogelijk te  beperken. 

      Na een kleine koffiepauze waarin Carl van Dijk zijn boek aan de man en vrouw bracht was het 

tijd om naar activiteiten uit eigen LWAOW gelederen te luisteren. Liselore Muis gaf informatie 

over de geplande activiteiten voor het komend jaar. In het kader van kennisbevordering staat er 

een workshop fotogrammetrie op het programma en is een handleiding  voor het herkennen, 

documenteren en behandelen van scheepshout in voorbereiding. Ook voor de Basiscursus 

Maritieme Archeologie, gepland eind maart, hebben zich ook dit jaar weer deelnemers 

aangemeld. 

     Vervolgens was het woord aan Wander Bordewijk, die uitleg gaf over zijn onderzoek naar 

‘mogelijke’ resten van de Elder Sluys uit 1610 in de plas ‘Wiel bij Zwaantje’ in Elden. Op het 

spoor gezet door een gerucht c.q suggestie dat er nog resten van een sluis aanwezig zouden zijn 

begon hij, met twee collega LWAOW’ers het onderzoek. Na een proefduik en vervolgens 

uitgebreid archief onderzoek werd een duikverkenning uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat 

er nog resten van het metselwerk van de sluis en delen van de sluisdeur aanwezig zijn. Aan het 

eind van zijn verhaal gaf hij aan dat dit aanleiding was om het onderzoek naar verdere gegevens 

voort te zetten. 
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Wander Bordewijk vertelde over de zoektocht naar de Elder Sluijs.                

 

    Peter Seinen nam ons mee in zijn verhaal over coldcase naar paalrestanten van op het terrein 

van steenfabriek Pool in Zuilichem. Naast het nodige archiefonderzoek heeft er een onderzoek 

met een bodemradar plaatsgevonden. Door de beperkte indringsdiepte (max. 3 m)  van de 

radargolven zijn er geen aanwijzingen van nog aanwezige palen gevonden. Dit was geen reden 

om het onderzoek te staken. Hij besloot zijn betoog dan ook met de woorden: “Wij zullen niet 

rusten tot we weten wat de paalresten voorstellen….”(wordt vervolgd). 

    Klaas Wiersma sloot de rij van sprekers met de vorderingen van het onderzoek naar het vergaan 

van schepen tijdens de Ramp van Moddergat in 1883 en de Ramp van Wierum in 1893. Voor dit 

onderzoek heeft de groep Serenity een sonaronderzoek uitgevoerd tussen Ameland en 

Schiermonnikoog (wordt ook vervolgd). 

Tijdens dit sonaronderzoek zijn restanten van een bommenwerper aangetroffen wat hen, 

(vrijwilligers-eigen) aanleiding gaf een onderzoek naar de registratie van deze bommenwerper te 

doen. Hij sloot zijn verhaal af met een filmpje over deze bommenwerper, te zien op:  

https://www.youtube.com/watch?v=81jExNR-QC8&t=4s 

De laatste twee voordrachten waar we zeker meer over zullen horen..  

 

   Het laatste woord was aan Jan Venema die sprekers en aanwezigen bedankte voor hun bijdrage 

aan deze geslaagde Schervendag. Hierna werd zoals gebruikelijk met een hapje en een drankje 

nog wat nagepraat en hier en daar de nodige afspraken gemaakt voor het komend seizoen. 

 

2. Jef van de Akker Award 2018 voor Hans van der Weide   
Op de Schervendag van de LWAOW werd ook weer aandacht besteed aan toekenning van de Jef 

van den Akker Award. Deze award wordt uitgereikt aan iemand die zich het afgelopen jaar op één 

of meerdere wijzen verdienstelijk heeft gemaakt als erfgoedbeoefenaar in de maritieme 

archeologie.  

    Voorzitter van de stichting BOS, Rob Oosting, stelde in zijn toespraak dat het dit jaar voor het 

bestuur van de stichting BOS niet moeilijk was om uit de gelederen van de vrijwilligers in de 

maritieme archeologie iemand voor te dragen voor de Jef van den Akker Award. 

https://www.youtube.com/watch?v=81jExNR-QC8&t=4s
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Hij stelde dat het e-mailadres van degene aan wie dit jaar deze award wordt uitgereikt al verraad 

dat hij onze gezamenlijke hobby een warm hart toedraagt. Als ik noem hans@wrakdata.nl weten 

de meesten onder ons wie hiermee wordt bedoeld. 

Voordat Hans van der Weide de award in ontvangst mocht nemen gaf Rob Oosting een overzicht 

van de verdiensten waarop de keuze voor toekenning is gebaseerd, zijnde:   

 Zijn  uitgebreide archief en de activiteiten die hij met de Bernicia op de Noordzee onderneemt 

om ontbrekende gegevens van ons maritiem erfgoed te verzamelen en de resultaten met 

gelijkgezinden te delen. 

 De actieve bijdrage aan het publiceren van onderzoeksgegevens waaraan hij, na een oproep 

vanuit BOS om gezamenlijk over de wrakken in de Noordzee te publiceren, spontaan gehoor 

gaf. Zijn ergernis dat het publiceren daarvan werd tegengewerkt stak hij terecht niet onder 

stoelen of banken. Ondanks dat is hij nog steeds bereid de gegevens voor publicatie 

beschikbaar te stellen. Zoals hij zelf ook aangeeft “het gaat er vast van komen”.  

 In 2015 heeft hij de taak van secretaris bij STIMON overgenomen waarbij hij aan die taak op 

eigen voortvarende wijze invulling is gaan geven. 

 Als secretaris van STIMON, actief lid van de Bernicia en de LWAOW komt hij op voor de 

belangen van deze vrijwilligersorganisaties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 

het Ministerie van OCW. 

 Op het 12
e
 Glavimans Symposium verraste hij aanwezigen met een mindmap waarin een 

duidelijk beeld werd gegeven van de omvang voor een gewenste inventarisatie van het 

maritiem erfgoed in de Noordzee; 

 Als bijzonder activiteit werd genoemd de door hem samengestelde ‘Handleiding 

fotogrammetrie onder water’, die online 

moest worden geplaatst. Met deze 

handleiding wil hij een bijdrage leveren 

om deze techniek voor meer vrijwilligers 

mogelijk te maken en te voorkomen dat 

zij door de vele mogelijke valkuilen er 

mee stoppen.  

Alles werd nog even samengevat in de 

woorden: “Hans jij bent een maritiem 

erfgoedbeoefenaar in hart en nieren die zich 

op vele vlakken begeeft, je kennis deelt en 

uitdraagt en (zo nodig van een kritische noot  

Rob Oosting overhandigt de Jef van den Akker Award     zijn voorzien) opkomt voor de belangen van   

 aan Hans van der Weide (foto:Jolanda Coppens).           de vrijwilligers in de maritieme archeologie”. 

 

3. LWAOW op Duikvaker 2018 
Ook dit jaar stond wrakduikend Nederland en de LWAOW zaterdag 3 en zondag 4 februari weer 

op Duikvaker in Houten. Vorig jaar was de opstelling 

van de presenterende teams rond het zogenaamde 

‘Wrakduikplein’, waarbij ieder team een eigen hoekje 

had om hun eigen verhaal te  doen. Dit jaar was er een 

nieuwe locatie van 80 m2 in de hoek van hal 2. Hiervoor 

moest een geheel nieuwe indeling gemaakt worden. Het 

thema voor 2018 was ‘Wrakduiken, onderzoek en 

beleving’. Na overleg met diverse groepen is gekozen 

voor een gezamenlijke stand met een scheepswand als 

achterwand en daarvoor een ruimte waarin de teams hun 

onderzoeken en de belevingen konden presenteren. De  

Stand van de LWAOW op Duikvaker             stand van de LWAOW was gericht op presentatie van 

(foto: Feiko Riemersma)                               onderzoeken, waarbij de resultaten van Duikteam Texel 
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duidelijk zichtbaar waren.  

De  stand werd op beide dagen regelmatig bezocht waarbij veel interesse was voor de Basiscursus 

Maritiem Archeologie en fotogrammetrie. De komende jaren zal er zeker meer gebruik gemaakt 

gaan worden  van deze manier van documenteren van wrakken en wrakdelen. Resultaten hiervan 

zullen zeker op de volgende Duikvaker getoond worden. 

 

4. Wrakduikavond  Northseadivers 
Northseadivers organiseert op 21 april 2018 een wrakduikavond. Op het programma staan de 

volgende presentaties: 

 Teun Cabaret, SAR helikopters op Vliegkamp de Kooi 

 Ernst Jongejan (Northseadivers), Onderzoek Royal Navy wrak in de Noordzee 

 Seger van den Brenk (Periplus Group), Opnames van verschillende wrakken met de 

nieuwste hoge resolutie multibeam; Een selectie van 40 wrakken in de Noordzee, 

Waddenzee, IJsselmeer en Ooosterschelde. 

 Araid Wreckdiving, Kort filmpje van een onbekende U-boot in de Noordzee. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. 17e /18e eeuw anker opgevist 
Bijdrage van Nico Brinck  

Een Wieringer garnalenvisser heeft in december, vermoedelijk in de Vliestroom of aan het begin 

begin van de Meep een anker opgevist. Het anker werd later op de dag door het 

betonningsvaartuig ‘Schuitengat’ aan land gebracht. Vermoedelijk gaat het hier om een Engels 

anker uit de 17
e
 of 18

e
 eeuw. 

De lengte van de schacht is 296 cm (9 ft 9 in); breedte tussen de punten van de vloeien 185 cm (6 

ft); lengte van de houten stok 335 cm (11 ft); dikte van de stok bij de schacht is 28 x 26 cm. 

De stok is samengesteld uit diverse delen die met houten pennen (Ø 3,5 cm) met wig aan elkaar 

verbonden zijn. Aan een uiteinde van de stok is een reparatie uitgevoerd.  
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17
e
 /18

e
 eeuws aanker opgevist in de Vliestroom (foto’s: Nico Brinck). 

 

 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


