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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’ers laten het verleden niet verwateren… 
 

 

Even LWAOW bijpraten….                                              december 2018    
 
Enkele belangrijke data 
 

- 19 januari  Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 2 en 3 februari Duikvaker in Houten 

- 23 en 24 maart Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

- 6 en 7 april  Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

1. Schervendag 2019 
 

UITNODIGING voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW op zaterdag 19 januari 2019 bij het 

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

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

09.30 uur  Inloop met  koffie en thee 
 

10.00 uur        Welkomstwoord door gastheer Joep Verwey namens het ADC 
 

10.10 uur        Opening door Jan Venema voorzitter van de LWAOW 
             

10.15 uur    ‘Brittenburg, Verdronken hoeksteen van het Romeinse rijk’, door Tom 

  Buijtendorp’. 

 

11:00 uur ‘Wat doet Rijkswaterstaat met wrakken’, door Janneke Bos 
                                 

11.30 uur        ‘Achtergronden van het duiken op de Rooswijk, door Martijn Manders 
                                                                        

12.15 uur        Lunch en bijpraten 
 

13.00 uur        ‘Archeologie in Hongarije, een vergelijking’ door Gajus Scheltema, voorzitter 

  Van de AWN en oud-ambassadeur in Hongarije 
                                

13.30 uur        ‘Gestrand, gezonken, vergeten en opgegraven’, het  bijzondere verhaal van 

  een grote 18
e
-eeuwse bewapende koopvaarder die voor de kust van Kuinre 

                        is vergaan door Yftinus van Popta.  
                                

14.15 uur        ‘Mededelingen uit de LWAOW’  door Liselore Muis 
 

14.45 uur Kleine koffie en theepauze 
  

15.30 uur        Diverse lezingen door LWAOW leden over hun activiteiten in het veld 
 

16.30 uur        Afscheid van voorzitter en aansluitende een borrel. 
 

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

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

Verzoeke het bedrag voor deelname over te maken op rekeningnr. NL41 ABNA 0568 4227 32 ten 

name van penningmeester LWAOW te Hilversum 
 

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

Schervendag voor 17 januari 2019 door te geven via de mail: secretariaat@lwaow.nl 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
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2. Eerste workshop Tekenen van kanonnen 
Op zondag 14 oktober, de tweede dag van de Nationale Archeologiedagen, had de LWAOW de 

workshop ‘Tekenen van kanonnen’ op het 

programma staan. Deze workshop is de 

vierde in een serie workshops die de 

LWAOW in het kader van 

kennisbevordering voor vrijwilligers in de 

maritieme archeologie ontwikkelt. 

De workshop werd gehouden in de, op 

vrijdag 12 oktober geopende, 

ArcheoHotspot in het museum van 

Batavialand in Lelystad.  De entourage van 

de Archeohotspot en de aanwezigheid van 

een aantal scheeps-kanonnen daar leende 

zich uitstekend voor het houden van de 

workshop. 

In de inleiding gaf Nico Brinck, expert op 

Nico Brinck aan het woord bij zijn inleiding over het          het gebied van historisch scheepgeschut, 

documenteren van scheepskanonnen.                                 aan de hand van vele voorbeelden duidelijk  

                                                                                       aan hoe je het beste een onder water 

aangetroffen scheepskanon kunt documenteren. In zijn uiteenzetting gaf hij duidelijk de 

verschillende manieren van werken aan die gehanteerd moeten worden bij respectievelijk een 

ijzeren of een bronzen kanon. Belangrijk bij een ijzeren kanon is dat de aanwezige concretie niet 

wordt verwijderd, omdat hiermee ook vaak kleine merken en tekens, die van belang kunnen zijn 

voor identificatie, verdwijnen. Op een bronzen kanon komt praktisch geen concretie voor maar 

zijn vaak versieringen, emblemen en tekens aanwezig die nauwgezet moeten worden 

gedocumenteerd en getekend. 

Na zijn uitleg was het de beurt aan de deelnemers om de techniek van het opmeten van de  

aanwezige 

kanonnen te 

beoefenen. Voor 

twee groepen 

stond in de hal een 

rek met drie 

ijzeren kanonnen 

gereed; voor een 

derde groep was 

een klein 

kanonnetje 

beschikbaar.  
En dan zelf in actie om de aanwezige kanonnen te tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Twee resultaten van documenteren van scheepskanonnen 



3 
 

 

 

Na afloop bleek dat velen al ver waren gevorderd met het maken van een opmetingsschets. Dit 

was voor Nico aanleiding om er op te wijzen dat het opmeten en noteren van zoveel mogelijk 

gegevens belangrijker is. Dit om te voorkomen dat je niets over het hoofd ziet. Het uitwerken en 

afwerken van de tekening, dat veel tijd in beslag neemt, komt later. De meetgegevens zijn door de 

deelnemers meegenomen om verder tot een mooie tekening te worden uitgewerkt. 

 

3. Twee verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie 
Begin oktober hebben Wouter Mennen, Alwin van Beem, Ronald Kox en Kirsten Pollé het 

praktijkonderdeel van de Basiscursus Maritieme Archeologie met hun eindverslag,‘Bunschoten 

#25 voor het eerst verkend’, met goed resultaat afgesloten. Zij kregen van de NAS instructeurs 

Liselore Muis en Johan Opdebeeck een goede beoordeling waarmee zij in aanmerking voor het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzichtelijke schets van de opmeting van het wrak Bunschoten #25 

 

NAS 1 certificaat. Kirsten Pollé, student aan het Saxion College in Deventer, heeft zowel aan het 

theorie-als aan het praktijkweekend meegedaan, zij komt hiermee als eerste student in het bezit 

van het NAS certificaat. In het eindrapport wordt duidelijk aangegeven hoe de taken waren 

verdeeld en worden een aantal duidelijke leerpunten uit deze praktijkoefening aangegeven. 

Daarnaast is in het voorwoord vermeld dat ze met z’n vieren met plezier aan de opdracht hebben 

samengewerkt. De Basiscursus Maritieme Archeologie heeft dus ook een verbindende werking. 

Half november hebben Ernst de Vries, Ernst Jongejan, Rob Arens en Stephan Asselbergs  

eveneens het praktijkonderdeel van de 

cursus, met het ‘Eindrapport onderzoek 

wrak 34 te Spakenburg’, met goed 

resultaat afgesloten. Zij krijgen hiervoor 

ook het NAS 1 certificaat. Opmerkelijk in 

het verslag is dat zij in hun verslag 

aangeven hoe ze tot deelname aan de 

Basiscursus Maritieme Archeologie zijn 

gekomen. Met de kennis opgedaan in de 

cursus gaan zij op een ander manier op 

wrakken duiken zodat zij met de 

opgedane kennis een bijdrage kunnen 

leveren aan het behoud en de kennis van 

ons maritiem erfgoed. 

Overleg vooraf aan opmeting wrak 34  

(foto: Janneke Bos) 
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Ook geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie ?? 
 

In 2019 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. 

Wanneer de rapportage met een voldoende wordt beoordeeld ontvangen de deelnemers het NAS 1 

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

Archeologie kan dan ook internationaal een vervolg worden gegeven. 

 

Cursusdagen:  - Theorieweekend 23 en 24 maart 2019 in Amersfoort; 

                          - Praktijkweekend 6 en 7 april 2019 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:        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. 

 

 

4. Stand van zaken verzoek SZW inzake de aanpassing van de Arbowetgeving 
In Even bijpraten van juni 2018 is vermeld dat de LWAOW en de STIMON, samen met nog zes 

andere in de duikwereld actieve organisaties, een brief aan de staatsecretaris van SZW hebben 

gestuurd met het verzoek de Arbo-wetgeving voor duiken door vrijwilligers aan te passen. Zodat 

er een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals onder water mogelijk wordt. Dit 

zal tot een betere kennisoverdracht tussen vrijwilligers en professionals leiden. 

 

Tijdens het symposium voor vrijwilligers in de maritieme archeologie op 24 november 2018 heeft 

het ministerie van OCW laten weten goed in gesprek te zijn over het aanpassen van de regels. De 

brief van LWAOW en STIMON is daarbij ook aan de orde gekomen. Gedacht wordt nu aan het 

creëren van een vergelijkbare positie voor vrijwilligers als die nu voor studenten geldt. 

Vrijwilligers zouden dan als aanvullend lid met een professioneel duikteam kunnen meeduiken. 

De nu geldende verzwaarde duikmedische keuring voor de vrijwilliger zou bovendien komen te 

vervallen. De vrijwilliger moet uiteraard wel een geldige sportduikmedische keuring hebben en 

ook in het bezit zijn van de vereiste duikbrevetten. De uitzondering voor vrijwilligers zal 

mailto:opleiding@lwaow.nl
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uitsluitend betrekking hebben op deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Commerciële 

toepassing is uitgesloten. De Stichting Werken Onder Overdruk moet nog goedkeuring aan de 

aanpassingen geven. 

 

5. Een extra schip in Dreumel  
Bijdrage: Peter Seinen   

Het project “Expeditie over de Maas” is en blijft een geweldig project. De grote plas heeft voor 

ons duikers, door het zeer slechte zicht, niets opgeleverd. Het opzuigen van zand en grind 

veroorzaakt een dikke stofwolk die weken blijft hangen. Verkenningen langs de oevertaluds zijn 

hierdoor zinloos gebleken. De locaties rond de plas leveren daarentegen steeds weer zeer 

interessante resultaten. Een van de locaties is ODM-15, reeds vermeld in een vorige Nieuwsbrief. 

Deze “droge afgraving” (zandwinning met graafmachines) is gevuld met kraakhelder kwelwater.  

 De eerste verkenningsduiken op 20 juni van onze Mergor in Mosam leden, versterkt met Geert 

van der Velde, Berdie de Ruiter en Rik Joziasse, leverde al meteen positieve resultaten op. De 

foto’s van Geert lieten een met houtresten bezaaide bodem zien. Enkele delen werden geborgen 

en vertoonden mogelijk bewerkingssporen. 

 

Restant spantje, zijaanzicht (foto: Peter Seinen)      Spantje, dwarsaanzicht met dookgat (foto: Peter Seinen) 

 

Een vervolgactie, op 21 oktober 2018, wederom versterkt met gastduikers uit Utrecht (waaronder 

ons LWAOW lid Ernst de Vries), leverde zeer veel fragmenten op die wederom in sommige 

gevallen duidelijke bewerkingssporen vertoonden. Helaas is voor fragmenten die de vorm van een 

plank of balk hebben niet te achterhalen welke functie die gehad hebben.  

 Een uitzondering hierop is de topvondst van Joost van den Besselaar: een fragment van een zwaar 

eikenhouten kniestuk van een spant. Omdat het onderdeel typologisch niet past bij de andere 

scheepsresten die elders gevonden zijn, is het dus geen verspoeld onderdeel en mag het 

aangemerkt worden als een nieuwe scheepsvondst: de ODM-15. We gaan zeker nog op zoek naar 

de rest van het schip. 

 
 
             

Een klein deel van de verzamelde 

houtfragmenten (foto: Peter Seinen 

 
 

  

Duikers van Mergor in Mosam luisteren naar de aanwijzingen 

van Julian Vendelmans van “Expeditie over de Maas”  

(foto: Geert van der Velde). 

 

 De opvolging van de overgedragen resten is aan het project “Expeditie over de Maas”.  
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Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


