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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 dragen hun steentje bij aan het behoud van ons maritiem erfgoed… 
 

 

Even LWAOW bijpraten….                                               februari 2019     
 
Enkele belangrijke data  
 

-  23 februari  Workshop Fotogrammetrie in Amersfoort 

-  7 maart  Presentatie (tussen)resultaten project ‘Palmhoutwrak’ Rijksmuseum, 

                                   Amsterdam. Voor deelname aanmelden verplicht voor 1 maart 2019. 

-  16 maart  Wrakduikavond duikteam Zeester in Lauwersoog 

-  23 en 24 maart Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-  6 en 7 april  Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Bunschoten 

-  13 april  Workshop Scheepshout Herkennen, documenteren en behandelen 

 

 

1. Bronzen legpenning in taartvorm voor scheidend voorzitter Jan Venema 
(foto’s Jolanda Coppens, Feiko Riemersma en Geert van der Velde) 

Vorig jaar heeft Jan Venema aan het einde van de Schervendag al aangegeven dat zijn 

houdbaarheidsdatum na 17 jaar voorzitter van de LWAOW te zijn geweest  afloopt. Als een echte 

spreekstalmeester leidde Jan altijd de Schervendagen. Dit jaar moest hij bij  het laatste agendapunt 

op de Schervendag de regie uit handen geven. In een powerpoint presentatie gaf Albert Zandstra, 

naast de activiteiten die Jan Venema deed voor de LWAOW en voor de AWN, ook een overzicht 

van zijn activiteiten als actieve LWAOW’er. 

 Al in 1987, voor de inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988, meldde hij bij de AAO 

(verre voorganger van de RCE) een wrakje in het Makkumerdiep. De vondst van veel aardewerk 

in de Vlakke Brekken was voor Jan de ideale plek om archeologisch onderzoek te doen. Vele 

scherven aardewerk zijn daar aangetroffen, waarbij werd verondersteld dat deze bij aanvoer van 

terpaarde daar terecht waren gekomen. 

Uit later onderzoek bleek het van vroege 

bewoning te zijn. De locatie blijft, 

voornamelijk door de vondst van een deel 

van een oude waterput, ook nu nog zijn 

aandacht houden. 

In de lijst met activiteiten die hij als 

duiker uitvoerde kwam ook nog een 

heikel punt aan de orde. Een geplande 

kranslegging op de teruggevonden Britse 

onderzeeër  HMS H49 in de Noordzee  

pakte wat verkeerd uit en was aanleiding 

voor Jan om rigoureus het besluit te 

nemen nooit meer op de Noordzee en 

Waddenzee te duiken. 

Beperkingen die de regelgeving vanuit de 

Erfgoedwet en de Arboregels voor de  

Jan met de door de LWAOW aangeboden Bosatlas                vrijwilliger in de maritieme archeologie 

van het Cultureel Erfgoed.                                                    met zich meebrachten waren voor Jan  

                                                                                          Venema de  reden om, als initiatiefnemer  

 

mailto:secretariaat@lwaow.nl


2 
 

samen met andere organisaties, verzoeken voor versoepeling van de regels aan de betreffende 

ministeries voor te leggen. De verzoeken zijn positief 

ontvangen,  maar nog gerealiseerd. Namens de 

LWAOW werd hem ‘De Bosatlas van het Cultureel 

Erfgoed’ overhandigd waarmee hij zijn vrijgekomen 

tijd kan vullen. 

Aansluitend  deelde Gajus Scheltema, voorzitter van 

de AWN, mee dat het bestuur van de AWN gezien de 

vele activiteiten die Jan vaak in stilte voor de AWN 

deed, heeft besloten aan hem de Bronzen Legpenning 

uit te reiken. Daar kwam echter een ‘maar’ bij, want 

de AWN hanteert ten aanzien van de uitreiking van de 

legpenning een stringente regelgeving. De Bronzen 

legpenningen worden uitgereikt op de Algemene 

Ledenvergadering van de AWN en die staat gepland in 

april 2019. Om de teleurstelling, dat hij nog  drie 

maanden op zijn penning  moet wachten, te verzachten 

De Bronzen legpenning in taartvorm in            werd hem een bronzen  legpenning in de vorm van een 

afwachting van de uitreiking op de ALV.           taart aangeboden. 

 

 

2. Schervendag 2019 
(foto’s Jolanda Coppens en Geert van der Velde) 

Ruim 80 deelnemers hadden zich verzameld in de kantine van het ADC in Amersfoort voor 

deelname aan de jaarlijkse LWAOW Schervendag. Joep Verweij, gastheer namens het ADC, 

opende met een welkomstwoord en enkele huishoudelijke mededelingen. In zijn welkomstwoord 

gaf hij aan dat het ADC de activiteiten van vrijwilligers graag ondersteund en dat ook in de 

toekomst wil blijven doen. Daarna was het woord aan voorzitter Jan Venema. In zijn 

openingswoord refereerde hij aan het resultaten van verzoeken voor de versoepeling van het 

opgraafverbod in de Erfgoedwet en de 

Arboregels bij het duiken voor 

wetenschappelijk onderzoek. Beide 

verzoeken zijn een positief traject  

ingegaan. 

     In het ook dit jaar rijkelijk voorziene 

programma van sprekers opende Tom 

Buijtendorp de rij met zijn voordracht 

over de rol van ‘De Lage Landen en 

Ceasars Britse invasie’. Bij verhalen 

over Ceasar denken we vaak dat die zich 

alleen in Rome hebben afgespeeld, maar 

uit Tom’s verhaal, aangevuld met 

beelden van diverse vondsten blijkt dit 

niet zo te zijn. Uit vondsten in Duitsland 

kan worden afgeleid dat Ceasar ook daar 

met zijn troepen is geweest. En zelfs een 

Tom Buijtendorp bij zijn voordracht over Caesar’s invasie.    oversteek naar Engeland heeft gemaakt.  

                                                                                            Voor de oversteek naar Engeland zou hij 

in de Lage Landen een groot aantal schepen hebben laten bouwen. Bij de oversteek met zijn 

troepen zou hij er zeker 40 kwijt zijn geraakt. De op diverse plaatsen aan de Engelse kust 

gevonden spijkers verwijzen naar de aanwezigheid van Ceasars schepen. 
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Ceasar wordt vaak beschreven als een grote held en veldheer die volkeren uitmoordde. Uit dit 

nieuwe onderzoek blijkt dit niet juist te zijn. Hij had een moderne wijze van leidinggeven, waarbij 

zijn directe manschappen de vrijheid hadden om zelf beslissingen te nemen. 

De vele nieuwe vondsten hebben het ook mogelijk gemaakt een geheel ander beeld van het 

uiterlijk van Ceasar te maken. Zijn krijgshaftig gezicht zoals dat er altijd uitzag is veranderd in het 

uiterlijk van een meer geciviliseerde Romein.  

      Na Tom Buijtendorp was het woord aan Janneke Bos die ons met een duidelijk presentatie 

over ‘Wat doet Rijkswaterstaat met scheepswrakken’ weer terugbracht naar de huidige tijd.  

Door ons, vrijwilligers in de maritiem archeologie, wordt vaak gedacht als er een schip zinkt of 

een oud wrak gevonden wordt, mooi laten liggen wij vermaken ons er wel op. Uit haar verhaal 

kwam duidelijk naar voren dat de overheid, met  name Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan, te 

maken heeft met internationale wetgeving en nationaal beleid, ten aanzien van het beheer van de 

Noordzee. Belangrijke taken daarin zijn het nautisch beheer  (verkeersbegeleiding van de 

scheepvaart) en het bodembeheer (waaronder obstructies en wrakken). Uitvoering van deze taken 

vraagt om samenwerking met acht ministeries hetgeen het nodige overleg vereist. Uit haar betoog 

kwam naar voren dat voor de besluitvorming, hoe om te gaan met wrakken, volgens een duidelijk  

afwegingskader wordt gewerkt, waarbij veiligheid voor de scheepvaart en milieu belangrijke 

uitgangspunten zijn. Op basis van de diverse risico’s worden vervolgens maatregelen genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janneke Bos met “Wat doet RWS met wrakken” en een overzicht wetgeving en beleid bij wrakken.  

 

     Na Janneke Bos bleven we met, volgende spreker Martijn Manders, nog even op de Noordzee. 

In zijn voordracht over de ‘Achtergronden van het duiken op de Rooswijk’ gaf hij eerst een 

overzicht van de inspanning die is gedaan is om de mogelijkheid voor het verrichten van 

archeologisch onderzoek  en de berging van artefacten weer in Nederlandse handen terug te 

krijgen. In 2017 en 2018 heeft de RCE en Historic Engeland de Rooswijk onderzocht en 

opgegraven. Uniek bij dit onderzoek is dat in beide jaren vrijwilligers in de maritieme archeologie 

in de gelegenheid zijn gesteld om aan het onderzoek deel te nemen. Hoewel in voorgaande jaren 

ook op het wrak is gedoken zijn er tijdens het laatste onderzoek veel artefacten boven water 

gekomen die een interessant beeld geven van de handelsactiviteiten van de VOC, maar ook van de 

bemanningsleden. Actuele informatie over de Rooswijk is te vinden op: 

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nieuwe-3d-virtuele/toer-van-de-rooswijk ; 

https://moss.maritime-hertitage.com/rooswijk en www.maritime-heritage.com 

 

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

was het woord aan Yftinus van Popta met het bijzondere verhaal van een grote 18
e
 eeuws 

bewapende koopvaarder vergaan voor de kust bij Kuinre. In een zeer duidelijke verhaal nam hij 

ons mee in een  periode vanaf de aanleiding voor de opgraving tot de resultaten van het onderzoek 

en een overzicht van de in het wrak aangetroffen vondsten. Aanvankelijk ontbraken de financiële 

middelen voor  het uitvoeren van een eerste veldverkenning, wat voor de AWN-afdeling  

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nieuwe-3d-virtuele/toer-van-de-rooswijk
https://moss.maritime-hertitage.com/rooswijk
http://www.maritime-heritage.com/
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Flevoland aanleiding was 1500 euro beschikbaar te stellen. Aan het onderzoek dat uitgevoerd is 

door onderzoekers van de 

Rijksuniversiteit Groningen hebben 

ook leden van AWN-afdeling 

Flevoland meegewerkt.  In het wrak 

zijn veel artefacten aangetroffen die 

een duidelijk beeld geven van de 

herkomst van het schip. Nog niet 

geheel duidelijk is wat de 

bestemming van het schip was en 

hoe het in dit ondiepe gedeelte van 

de voormalige Zuiderzee terecht is 

gekomen . Onder de vondsten 

bevonden zich ook schoenen en 

andere persoonlijke bezittingen die 

Aandacht voor de het verhaal van Yftinus van Popta over het         er op zouden kunnen wijzen dat de 

wrak bij Kuinre.                                                                           bemanning het schip snel heeft   

                                                                                                    moeten verlaten. Verder onderzoek 

zal zeker nog antwoord geven op diverse openstaande vragen. 

     In ‘Archeologie in Hongarije, een vergelijking’ nam Gajus Scheltema ons mee naar Hongarije 

waarbij hij aangaf wat daar de mogelijkheden zijn voor archeologisch onderzoek door 

vrijwilligers. Uit zijn verhaal kwam duidelijk naar voren dat de controle op activiteiten van 

vrijwilligers zoals  in de periode voor de val van het IJzeren Gordijn nog aanwezig is. Bij ieder 

onderzoek van vrijwilligers moet een vertegenwoordiger van een museum of overheidsinstelling 

aanwezig zijn. Initiatieven door vrijwilligers om onderzoek te doen zijn dan ook zeer klein. Gajus 

merkte op dat hoewel de Erfgoedwet beperkingen oplegt we in hier in Nederland een behoorlijke 

vrijheid hebben om onze hobby te bedrijven. 

     Na Hongarije kwamen de acties van LWAOW’ers in eigen land aan bod. 

Opleidingscoördinator LWAOW, Liselore Muis, gaf een toelichting op het concept-schema 

Kennisbevordering Maritieme Archeologie. Vanaf de oprichting van de LWAOW is 

kennisbevordering voor vrijwilligers een van de belangrijkste aandachtspunten om hiermee te 

zorgen dat vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de bestudering van ons maritiem erfgoed 

die aansluit bij de werkwijze van professionals. De drie hoofdonderdelen in het schema zijn door 

de NAS geaccrediteerd wat onder andere de mogelijkheid geeft om ook in het buitenland aan 

onderzoeken deel te nemen. 

    Vervolgens was het woord aan Peter 

Seinen die uitleg gaf over de activiteiten  

bij ‘ Expeditie in de Maas’. Aan de 

hand van duidelijke beelden gaf hij aan 

hoe de opgraving verloopt in wat ook 

wel genoemd wordt de ‘allergrootste en 

rijkste archeologische vindplaats van 

Nederland’. Bij deze opgraving zijn ook 

regelmatig vrijwilligers van Mergor in 

Mosam aanwezig waarbij, anders dan 

bij maritiem onderzoek wordt verwacht,  

in de modder moet worden gedoken.  

     Rik Joziasse nam ons mee in zijn 

verhaal over de molensteen uit 

vindplaats Meinerswijk 3. Tijdens het 

Enkele vondsten uit het project ‘Expeditie in de Maas’             project ruimte voor de rivier in Arnhem  
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is in juni 2014 een molensteen gevonden, die op onverklaarbare wijze daarna is ‘zoekgeraakt’. 

Door speurwerk van onder andere Berdie de Ruiter is deze molensteen weer teruggevonden. De 

vindplaats, de afmetingen en vorm van 

de steen geven aanleiding te 

veronderstellen dat de steen onderdeel 

is geweest van een molenschip. Delen 

van een ondersteuningsdrijver 

aangetroffen in de vindplaats 

Meinerwijk 3 wijzen hier ook op. In 

het blad ‘de Nieuwe Molen’ is 

aandacht besteed aan de vorm van 

deze molensteen.  

    Nico Brinck sloot de rij met 

ervaringen uit het veld en toonde de 

laatste ‘monumentale’ vondsten van de 

zeebodem. Op de hem bekende manier 

Nico Brinck met enkele zeer ‘jonge vondsten’ uit de Noordzee    verwees hij daarbij naar de  

                                                                                               Erfgoedwet, waarin is opgenomen dat 

vondsten alleen van de bodem mogen worden meegenomen  als ze door wegspoelen verloren 

kunnen gaan. Door de stroming kwamen de meeste artefacten op het strand terecht waar ze door 

de vele vrijwilligers werden geborgen. Veel van de geborgen artefacten zijn door jeugdige 

verkopers aan de man gebracht. 

     Het laatste agenda punt was niet alleen het afscheid van Jan Venema die zijn functie als 

voorzitter beëindigde, de LWAOW moest ook afscheid nemen van Egbert Onrust. Egbert heeft 10 

jaar voor de LWAOW de catering op de Schervendagen verzorgd. ’s Morgens bij de inloop van 

de Schervendag had Egbert de 

koffie, thee en uiteraard een 

smakelijk koekje voor de 

bezoekers klaar staan. Tijdens 

het ochtendprogramma, 

teruggetrokken in een 

zijkamertje, wijdde hij zich aan 

het klaarmaken van de broodjes 

waaraan de hongerig ogende 

bezoekers zich tijdens de 

lunchpauze te goed konden doen. 

Zelf bij een toenemend aantal 

deelnemers aan Schervendag 

Egbert Onrust verzorgde 10 jaar de catering op de Schervendag.         wist hij tijdig en in ruim  

                                                                                                         voldoende mate de lunch te 

serveren. Met een applaus van aanwezigen werd hij voor zijn ‘stille’ bijdrage aan het slagen van 

de Schervendagen extra bedankt. 

 

 

3. LWAOW zoekt voorzitter   
Door het vertrek van Jan Venema wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter. De LWAOW is 

een werkgroep binnen de Vereniging van Vrijwilligers in de  Archeologie (AWN) met circa 210 

geïnteresseerden in de onderwaterarcheologie. De missie is om belangstellenden in de maritieme 

geschiedenis van ons land te verenigen onder andere door samenwerking met andere 

erfgoedbeoefenaren te zoeken, door het organiseren van kennisoverdracht en  
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deskundigheidsbevordering alsook het faciliteren en stimuleren van publicatie van uitgevoerde 

onderzoeken. 
 

Wat wordt, van de voorzitter van de LWAOW verwacht: 

- kennis van het maritiem archeologisch veld; 

- enige duikervaring en bekendheid met de daarvoor geldende regelgeving (niet vereist, maar 

strekt tot aanbeveling); 

- het actief volgen van ontwikkelingen in de archeologie; 

- ervaring in bestuurlijke activiteiten; 

- leidinggevende en bindende capaciteiten.  
 

Tot de taken van de voorzitter behoren onder andere: 

- het voorbereiden en leiden van het bestuursoverleg van de LWAOW; 

- het deelnemen aan overleggen met externe maritiem archeologische organisaties; 

- het mede organiseren en leiden van de jaarlijks Schervendag. 
  
De functie is vrijwillig en vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 6 uren per week.  

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kan contact worden opgenomen met de 

oud- voorzitter, Jan Venema, telefoon 0515 – 232 700. 

Geïnteresseerden kunnen dit ook kenbaar maken via e-mail: bestuur@lwaow.nl 

 

 

4. LWAOW op Duikvaker 2019  
Ook dit jaar stonden de LWAOW en Wrakduikend Nederland weer op duikbeurs Duikvaker in 

Houten. Aan de opstelling van vorig jaar was aan de achterzijde een oude scheepswand 

toegevoegd. Van verre was de grote poster van de jurk uit het Palmhoutwrak zichtbaar en trok 

menig nieuwsgierige duiker naar de hoek van hal 2. In een aparte stand met fraaie poster toonde 

duikclub Texel de resultaten van de onderzoeken rond Texel.  Een tweede eye-catcher was de 

vitrine met draaiende 3D-modellen. Beide brachten menig (nieuwsgierige) en geïnteresseerde 

duiker naar de stand waar veel interesse was voor de Basiscursus Maritiem Archeologie en de 

mogelijkheden van fotogrammetrie onder water. Opmerkelijk was de interesse van enkele Duitse 

beursbezoekers, zowel in de activiteiten van LWAOW’ers in de omgeving van Arnhem als in de 

mogelijkheden tot deelname voor vrijwilliger in Nederland aan de Basiscursus en de opzet van 

een workshop voor fotogrammetrie. Zij gaven aan dat er in de Duitse grensstrook voorbij Arnhem 

geen archeologische onderwateractiviteiten plaatsvinden. 

Ook zondag, de tweede beursdag was er veel interesse voor de stands van de LWAOW en 

Wrakduikend Nederland.  

   

mailto:bestuur@lwaow.nl


7 
 

5. Wrakduikavond de Zeester in Lauwersoog  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


