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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 al 25 jaar bij aan onderzoek naar ons maritiem erfgoed!! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                             augustus  2019   
 
Enkele belangrijke data 
 

-  11 t/m 13 oktober Nationale Archeologiedagen (www.archeologiedagen.nl) 

-    9 november Donateursbijeenkomst STIMON in Den Helder 

-  18 januari 2020 Schervendag LWAOW in Amersfoort 

-  21 en 22 maart Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-    4 en 5 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

1.  NAS fieldschool Abercastle Bay, Wales 
 Bijdrage van Rob Konings 

Van 7 tot 17 juni werd in Abercastle, Wales, een NAS Fieldschool gehouden. Doel van de 

veldschool was om het (eerste wereldoorlog) wrak van de SS Leysian – een vrachtschip half zo 

groot als de Titanic - te documenteren en om sportduikers de mogelijkheid te bieden om ervaring 

op te doen in het documenteren van maritieme archeologieprojecten. 

Abercastel bay                                                                  De ss Leysian en haar positie 

 

Op 7 juni kwamen twee leden van de LWAOW in de stromende regen in Abercastle aan om 

samen met zo’n honderd gelijk geïnteresseerden  hun bijdrage te leveren. Na een natte en 

winderige nacht waren de weergoden ons daarna gelukkig wat gunstiger gezind, waardoor er drie 

en een halve dag onafgebroken gewerkt kon worden aan het plaatsen en inmeten van controle- en 

onderzoekspunten – waarvoor iemand het afgelopen jaar wel 

heel veel melk moet hebben gedronken. 

Ter voorbereiding op de werkzaamheden onder water werden 

er dagelijks een briefing en korte vaardigheidstrainingen op 

het land verzorgd. Met het uitwerken van de metingen, foto’s, 

video’s en tekeningen aan het eind van de duikdag kon gelijk 

worden vastgesteld hoe succesvol alles was verlopen en begon 

langzaam maar zeker een plattegrond van het wrak vorm te 

krijgen.      

Na drie en een halve dag duiken, moest dat voor eenzelfde 

periode worden onderbroken, omdat de wind recht de baai in 

draaide. Alle boten, ook van de locals, werden in verband met 

De morgenbriefing                             harde wind uit het water gehaald. Dit betekende niet dat de  

mailto:secretariaat@lwaow.nl
http://www.archeologiedagen.nl/


2 
 

 

Het meetwerk onder water en het uitwerken van het resultaat van de meting. 

 

archeologische activiteiten werden gestopt. Er werd overgestapt op archeologie op land en er 

werden lessen gegeven in het bouwen van een ROV en het gebruik van het programma site-

recorder. Al met al was het een zeer geslaagde veldschool; goed georganiseerd in een vriendelijke 

en ontspannen sfeer. 

 

2. Veldschool scheepsarcheologie Horsterwold 
            Bijdrage van Frank Brouwer & Jan Korbee 

In de periode van 17 juni tot 19 juli organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 

veldschool scheeparcheologie. De veldschool bood studenten en leden van de Vereniging van 

Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

scheepsopgraving. De opgraving vond plaats in het natuurgebied Horsterwold in de Flevopolder 

op kavel PZ5/PZ6 (nabij Zeewolde). Het betreft een 19e eeuws vaartuig geladen met huisvuil met 

een lengte van circa 17 m. Er wordt vermoed dat het schip met huisvuil van een grote stad (nog 

niet bekend) naar Drenthe ging en om daarvandaan turf mee terug te nemen. 

Na een oproep voor deelname aan LWAOW leden gaven acht vrijwilligers zich hiervoor op. 

Frank Brouwer en Jan Korbee hebben op 2 en 3 juli actief aan deze opgraving deelgenomen. 

Hieronder een verslag van hun ervaringen. 

Op dinsdag 2 juli werden wij ontvangen door Alice Overmeer, projectleider, Menno van der 

Heiden,  plaatsvervangend projectleider en Rob Oosting, projectcoördinator. Van Rob kregen we 

eerst een rondleiding over de vindplaats en uitleg over wat er al gedaan en gevonden was. Daarna 

mochten we zelf aan de slag. We zijn begonnen met een stuk van de bakboordzijde (achterkant) 

van het schip uit te graven, met andere woorden van de hard geworden klei te ontdoen.  

Eerst de nodige formaliteiten en dan…….                  in de sleuf aan de gang.  
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De klei en grond wordt verzameld in bakken om later in de spoelzeef te worden onderzocht op de 

aanwezigheid van mogelijk kleine scherven, klein botmateriaal, visgraten, pollen, zaden enz.. 

De scheepshuid was naar buiten gevallen. Het is leuk om te zien dat je na een tijdje graven de 

vorm van de zijkant terugziet komen en hoe de spanten en bevestigingen hebben gelopen. 

 Het hout van het wrak is erg kwetsbaar zodat je dit met kwasten probeert schoon te maken, 

waarbij de afkomende klei/grond in bakken wordt opgeslagen om later te zeven. Als je eenmaal 

bezig bent wil je het gewoon afmaken en kijken hoever je kan komen met het uitgraven. 

Met een kwastje en troffeltje bezig op het zachte scheepshout zijn we onder water niet gewend.  

 

Tijdens de veldschooldagen zijn er ook workshops en lezingen gegeven. 

De eerste workshop ging over de gevonden botten en botjes en oesterschelpen en werd gegeven 

door Frits Laarman. Wat opviel was dat er weinig kippenbotten aanwezig waren maar wel 

eendenbotten. Ook zaten er veel oesterschelpen tussen het afval. Verder viel op dat veel botten 

heel werden gevonden; waarschijnlijk zijn de botten door een slager in kleine delen verwerkt. 

De tweede workshop werd door Jan van Doesburg gegeven. Hij had het over het gevonden 

aardewerk en glaswerk en liet ziet welke soorten er zoal in de lading aanwezig waren. Daarna 

mochten we zelf een poging wagen om de verschillende scherven uit te sorteren, om vervolgens te 

kijken of we aan konden geven waar het van was; bijvoorbeeld een deel van kruik, een bodem van 

een pot of anderszins. 

Op woensdag hebben we nog een stukje van de scheepshuid, waar we mee begonnen waren, 

verder uitgegraven. 

vervolgens zijn we naar de 

spoelplek gegaan waar de 

zeefinstallatie stond 

opgesteld. 

Wij hebben een aantal zakken 

gespoeld en gekeken of er nog 

wat in de klei zat. Daar 

kwamen nog een pijpkopje 

met de gekroonde duif uit en 

een onderkant van een glazen 

potje of flesje. Het was ons 

niet duidelijk wat het was. In 

het glas zat aan de zijkant een 

klein gatje en de bodem (+/- 4 

cm) had een deuk zoals    

Deze twee voorwerpen zijn door ons, in het deel dat wij bloot gelegd        bijvoorbeeld in de onderkant  

hebben, gevonden. Het is nog niet duidelijk of de vondsten van de              van een wijnfles. Het  

lading waren of van de bemanning.                                                         zeefresidu uit iedere zak is  
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apart gehouden voor 

nader onderzoek door 

specialiste. In de 

middag gaf André van 

Holk een lezing over 

het belang van de 

scheep-vaart op de 

Zuiderzee. Helaas ging 

deze lezing niet 

specifiek over de 

geschiedenis van dit 

soort schepen en hun 

lading, dit zou op een 

later moment aan de 

orde komen. 

Terugkijkend op deze 

twee dagen hebben wij 

Ook het spoelen van de klei was leuk werk. Veel kleine dingen kwamen eruit.       veel geleerd, gezien en  

                                                                                                                        kennis opgedaan . 

Zo’n opgraving geeft een goed beeld van wat er allemaal voor de uitvoering nodig is. Het is zeker 

een aanrader om aan een veldschool scheepsarcheologie mee te toen als je hiervoor de 

gelegenheid krijgt. Ook de afwisselingen met de lezingen en workshops is plezierig. Je kan de 

opgedane kennis gelijk koppelen aan het onderzoek op de vindplaats. 

Onze dank gaat uit naar Alice, Menno en Rob voor de gastvrijheid, uitleg en de mogelijkheid om 

zelf deel te nemen aan een opgraving. Ook is het leuk om gegevens en ervaringen met de 

studenten maritieme archeologie uit te wisselen. 

 
Op youtube staan filmpjes over deze opgraving. 
https://youtu.be/INox_jR7UPQ,  en https://youtu.be/1mVnkrwnj-4 
 

      3.  Een schipmolen uit 1216?? 
Bijdrage van Rik Joziasse en Berdie de Ruiter 

Begin dit jaar op de Schervendag in januari hebben Rik Joziasse en Berdie de Ruiter ons al een 

voorschot gegeven op de resultaten van hun onderzoek naar het mogelijke verband tussen de in 

polder Meinerswijk gevonden molensteen en het door hen in 2006, op verzoek van de RCE, 

geborgen achterschip van Meinerswijk 3 (MW3). Een groot deel van de MW3 was a eerder in 

1976 geborgen. Meinerswijk is een uiterwaardengebied, gelegen op de zuidelijke oever van de 

Rijn tegenover het centrum van Arnhem. 

Ook na de vondst van het tweede deel van het scheepje was het onduidelijk waarvoor het vaartuig 

kon hebben gediend. Aanvankelijk werd verondersteld dat het een vissers- of veerbootje zou zijn 

geweest; hiervoor waren echter geen duidelijke aanwijzingen aanwezig. Dat maakte beide 

amateurarcheologen nieuwsgierig naar de functie van het bootje. 

In juni 2014 werd bij graafwerkzaamheden in de polder Meinerswijk ten westen van Arnhem een 

molensteen gevonden. Het bleek een gebruikte molensteen uit de middeleeuwen te zijn. In de 

onmiddellijke nabijheid van de steen werd eerder al in een zandwinningplas de MW3 uit de 

dertiende eeuw aangetroffen. Deze twee vondsten in combinatie met elkaar  gebracht maakte het 

voor Rik en Berdie aannemelijk  dat er in de dertiende eeuw een schipmolen in de Rijn bij 

Arnhem heeft gedraaid. Dit was aanleiding voor hen om dit verdere uit te zoeken. Tot dusver was 

er maar weinig bekend over schipmolens in Nederland. De oudste vermeldingen dateren van rond 

1400. Hun onderzoek heeft geresulteerd in een conclusie die het aannemelijk maakt dat we hier te 

maken hebben met de restanten van een schipmolen uit de dertiende
 
eeuw. 

 

https://youtu.be/INox_jR7UPQ
https://youtu.be/1mVnkrwnj-4
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Aan de Nederlandse molengeschiedenis is door de vondst van deze materiële resten een 

belangrijke component toegevoegd waardoor de geschiedenis van de schipmolen in ons land met 

een kleine twee eeuwen is vervroegd. Dit onderzoek laat zien dat vrijwilligers in de archeologie 

een goede bijdrage kunnen leveren aan de geschiedenis van hun regio. 

Rik Joziasse en Berdie de Ruiter hebben het resultaat van hun onderzoek naar de functie van de 

MW3 gepubliceerd in ‘De nieuwe Molenwereld’, juni 2019-3. Geïnteresseerden in deze publicatie 

kunnen contact opnemen met Rik Joziasse, rikjoziasse@upcmail.nl of Berdie de Ruiter, 

ruit1879@planet.nl.  

 

4. Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020 

 
Link :https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/archeologie-participatie-2019-2020.html 
 

ARCHEOLOGIE-PARTICIPATIE 2019-2020: OVER DEZE SUBSIDIE 
 
Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? 
Bied jij mensen de mogelijkheid in hun vrije tijd actief met archeologie bezig te zijn? Of cultuur te 
maken met archeologie als bron? Daar is onze subsidieregeling ‘Archeologieparticipatie’ nou 
precies voor bedoeld. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren en/of te 
gebruiken als bronmateriaal. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal. 
 
Vormen die voor subsidie in aanmerking komen: 
• Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en 
graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravinglocatie, of de 
verslaglegging verzorgen. 
• Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld 
tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. 
• Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. 
 
Aanvragen 
Je kunt een aanvraag indienen van 8 juli 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget 
bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. 
 
Bedragen 
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 per project. 
Het totale beschikbaar budget is € 900.000. 
 

mailto:rikjoziasse@upcmail.nl
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Subsidieregeling 
In de subsidieregeling met toelichting vind je alle details. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden je 
moet voldoen en aan welke criteria je aanvraag wordt getoetst. 
 
Download de pdf met voorwaarden 
https://www.cultuurparticipatie.nl/file/1562057927.4527pubraM/2019-07-02-staatscourant-nr- 
-36147-regeling-archeologieparticipatie-2019---2020.pdf 
 

5.  OPGEDOKEN  Gevonden in de Rooswijk 
 

In de afgelopen twee jaar zijn ruim 2200 voorwerpen uit het wrak van de Rooswijk boven water 

gehaald en geconserveerd. De Rooswijk, een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie 

zonk in 1740 voor de Engelse kust en verging met man en muis. Wat is er zoals gevonden. 

Een interessant verhaal is te vinden in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, augustus 2019; www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/ 

  

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties

