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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 beschermen ons maritiem erfgoed; het is van ons allemaal! 
 

Even LWAOW bijpraten….                     oktober 2019 
 
Enkele belangrijke data 
 

- 9 november  Donateurbijeenkomst STIMON in Den Helder 

- 21 en 22 november Reuvensdagen in Apeldoorn (www.reuvensdagen.nl) 

- 30 november  RCE symposium in Amersfoort 

- 25 januari 2020 Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 1 en 2 februari LWAOW en STIMON op Duikvaker in Houten 

- 21 maart  Wrakduikavond Northseadivers in Volendam 

- 21 en 22 maart Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

- 4 en 5 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

1.  Jubileumschervendag op Pampus (foto’s: Janneke Bos, Jolanda Coppens, Ernie de 

Jonge en Geert van der Velde) 

 

Op zaterdag 28 september vierde de LWAOW haar 25 jarig bestaan. Hiervoor was een 

Jubileumschervendag georganiseerd op het Forteiland Pampus. In de uitnodiging was duidelijk aangegeven 

dat de boot naar het eiland exact om half elf vertrok en alle ruim 75 deelnemers waren dan ook op tijd  

LWAOW 25 jaar, met de vlag in top naar Pampus.     Volle zaal met toehoorders. 

 

aanwezig. Na een kopje koffie met een gebakje met het LWAOW-logo heette Albert Zandstra namens het, 

nog voorzitterloze, bestuur aanwezigen van harte welkom, waarna het woord werd gegeven aan Gajus 

Scheltema, voorzitter van de AWN. Gajus feliciteerde de LWAOW met het 25 jarig bestaan en noemde 

LWAOW een actieve werkgroep binnen de AWN, gezien het grote aantal vrijwilligers en de professionele 

aanpak van kennisbevordering voor de leden. Bijzonder 

noemde hij de instroom van nieuwe leden: vrijwilligers in 

de onderwaterarcheologie starten hun hobby met duiken en 

krijgen vervolgens Met  interesse voor het maritiem erfgoed 

onder water. Gajus wenste de leden van de LWAOW nog 

vele productieve jaren toe en gaf het woord aan Boudewijn 

Goudswaard. 

 
In zijn toespraak gaf Boudewijn Goudswaard, eerste 

voorzitter van de LWAOW, een overzicht van de beginjaren 

van de LWAOW. Op diverse plaatsen hielden sportduikers 

Boudewijn Goudswaard over de eerste jaren.  zich toen bezig met, noem het maar onderzoeken op  
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maritieme vindplaatsen. Door het ontbreken van regels was het in het begin moeilijk om alle ‘kikkers’ in 

een AWN-LWAOW-kruiwagen te krijgen en te houden. In het begin was het veel improviseren waarbij het 

vaak traag verliep. Om meer structuur te krijgen werd een beleidsplan 2000 - 2004 opgezet, waarin drie 

belangrijke actiepunten werden opgenomen; te weten: werken aan kennisbevordering, inbedding van 

vertegenwoordiging van de LWAOW in de maritieme archeologie en professionalisering. 

Voor kennisbevordering werd een begin gemaakt met de vertaling van NAS-guide waaraan veel tijd werd 

besteed. In 2002 werd besloten hiervan geen gebruik te maken en een eigen handleiding samen te stellen. 

Aan inbedding van de activiteiten in het maritiem bestel en professionalisering wordt nog gewerkt. Er is in 

de afgelopen jaren veel gebeurt waarbij successen zichtbaar zijn. Boudewijn beëindigt zijn betoog met het 

advies door te gaan met de opgezette werkwijze en de resultaten te blijven tonen. 

 

Vervolgens was het woord aan Martijn Manders die aangaf blij te zijn dat de LWAOW bezig is met de 

kennisbevordering voor de leden maar ook met het presenteren van de resultaten van hun onderzoeken. 

Ook hij gaf aan dat van de aanschaf van de NAS-cursus werd afgezien omdat zowel de wetgeving als de 

omstandigheden in Nederlandse wateren duidelijk verschillen van de Engelse. Van de zijlijn lijkt het als of 

er niet veel gebeurt, maar vanaf 2004 zijn er in het kader van kennisbevordering veel activiteiten 

georganiseerd. Hierbij noemde hij de uitwisseling van leden van de NAS in 2007 en de samenwerking van 

LWAOW en STIMON. 

Martijn Manders aan het woord….                              … zijn toekomstbeeld voor de vrijwilligers. 

 

De opzet van Basiscursus Maritieme Archeologie werkt uitstekend om de samenwerking van vrijwilligers 

onderling te verbeteren. Mogelijk kan dit met aanpassing van de Arbo-regels ook tot samenwerking met 

professionele onderwaterarcheologen leiden. Martijn beëindigende zijn betoog met het advies om met de 

huidige aanpak door te gaan en aandacht te blijven besteden aan professionalisering van de 

kennisbevordering  naast de dagelijkse activiteiten. 

 

De derde spreker Leonard de Wit, jurist bij de RCE, 

vertelde over zijn ervaringen bij de dienst. Een 

voorbeeld was de melding van een Jacobsstaf uit een 

wrak ten tijde van de Monumentenwet 1988. De vondst 

van het wrak werd niet gemeld. Dit deed zich niet alleen 

voor bij vrijwilligers, ook bij collega’s van zijn eigen 

dienst was het melden van  vondsten een ruim begrip. 

Aan de hand van nog enkele voorbeelden gaf hij aan dat 

in die tijd tegen overtreding van de Monumentenwet 

slecht kon worden opgetreden. De Erfgoedwet heeft een 

betere pakkans. Dat de LWAOW en STIMON tegen de 

beperkingen van een mogelijke bijdrage in onderzoek 

naar maritiem erfgoed in verweer zijn gekomen noemde 

hij een goede zaak. De in gang gezette aanpassing biedt 

Leonard de Wit met zijn boeiend betoog over de   de mogelijkheid dat we met de activiteiten van de wet en 

de wet  en de vrijwilliger.                                        vrijwilligers meer over ons maritiem erfgoed te weten  
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kunnen komen. In zijn slotwoord gaf hij het advies om te werken aan een oplossing om tot een goede 

samenwerking te komen van overheid en vrijwilligers bij onderzoeken van ons maritiem erfgoed. 

 

Na de sprekers was het tijd de stands met presentaties van diverse LWAOW groepen te bekijken. Vooraf 

werd Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 gepresenteerd. Bundel 2 is een vervolg op Bundel 1 die in 2008 is 

uitgegeven. Belangrijke uitgangspunt bij de samenstelling van de bundel maritieme vindplaatsen is om 

bekendheid te geven aan meldingen van kleine maritieme vondsten en de resultaten van onderzoeken van 

maritieme vindplaatsen uitgevoerd door vrijwilligers in de maritieme archeologie. Aanvankelijk was het de 

bedoeling om eens in de twee à drie jaar een 

bundel te presenteren; door diverse oorzaken 

kwam het er echter niet van. 

Een half jaar na presentatie van Bundel 1 

stuurde Nico Brinck een beschrijving met de 

mededeling; “Bijgaand alvast een stuk voor de 

volgende bundel”. Ook daarna bleef hij 

bijdragen inleveren, maar vroeg wel wanner 

de volgende bundel uit zou komen. 

Het in de afgelopen jaren blijven insturen van 

bijdragen voor Bundel 2 was aanleiding om 

aan Nico Brinck de eerste Bundel Maritieme 

Sprekers met een exemplaar van de 2e bundel.         Vindplaatsen 2 uit te reiken. Ook de sprekers  

                                                                                    kregen een exemplaar van de tweede bundel. 

 
Na de lunch werd tussen de buien door op de koepel van het fort met een drone een groepsfoto gemaakt, 

waarna in drie groepen onder leiding van gidsen een rondleiding door het fort volgde. Pampus is geen 

natuurlijk eiland maar is tussen 1887 en 1895 op 4000 houten palen gebouwd. Het werd aangelegd om als 

onderdeel van de Stelling van Amsterdam, bij oorlog aanvallers vanuit de Zuiderzee tegen te houden. 

In de Eerste Wereldoorlog woonden er tweehonderd soldaten op het fort. Zij verveelden zich stierlijk en tot  

en actie waarvoor het fort gebouwd was is het in die tijd niet gekomen. 

Deelnemers jubileumschervendag op de koepel van het UNESCO Werelderfgoed fort Pampus.        
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In de Tweede Wereldoorlog werd Pampus door de Duitsers bezet die al het bruikbare staal, waaronder de 

twee kanonnen, verwijderden en het fort als een 

ruïne achterlieten. Daarna zo bleek werd het vaak 

voor illegale feestjes gebruikt waarvan ook nu nog 

zichtbare sporen aanwezig zijn. Uiteindelijk keerde 

het tij en werd de Stichting Forteiland Pampus 

opgericht die het fort een zichtbare en duurzame 

plek in onze Hollandse geschiedenis willen geven. 

De gidsen hebben een goed beeld gegeven van het 

fort waaruit duidelijk naar voren kwam dat we dit 

erfgoed als belangrijk onderdeel van onze 

geschiedenis moeten behouden. 

 

Na de rondleiding werd onder het genot van een 

Pampusgids vertelt over het leven op het fort.                 drankje en een hapje nog nagepraat. Als aandenken  

                                                                                          aan deze bijeenkomst kregen deelnemers een 

‘duurzaam’ linnen tasje met Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 en een koffiemok met het LWAOW-logo. 

 

 

2. Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 (foto: Hans van der Weide) 

 

Ons land kent een enorme rijkdom aan overblijfselen van onze maritieme historie. In 2008 is met de 

publicatie van Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 een begin gemaakt om meer bekendheid te geven aan de 

door vrijwilligers gemelde maritieme vindplaatsen. 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is een vervolg op Bundel 1 en is een gezamenlijk product van de 

LWAOW en de Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON). De vindplaatsen zijn door leden van 

beide organisaties onderzocht en beschreven. 

 

Maritieme vondsten worden bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed gemeld. Deze vondsten zijn 

verschillend van omvang en cultuurhistorisch belang. 

Bijzondere vondsten, zoals de IJsselkogge bij Kampen 

en het VOC-schip de Rooswijk in de Noordzee krijgen 

ruimschoots aandacht in de media. Van de kleine 

vondsten, vaak door vrijwilligers van genoemde 

organisaties onderzocht, verdwijnt de melding of het 

rapportje in een archief. Een aantal van deze kleine 

verkenningen is interessant genoeg om te vermelden en 

geeft een mooie aanvulling op de aanwezige kennis over 

het maritieme verleden in een regio. Het kan ook leiden 

tot een andere kijk op de bestaande situatie en 

omstandigheden die zich daar in het verleden hebben 

voorgedaan. 

In deze tweede Bundel 2 zijn 47 vindplaatsen beschreven 

met een grote verscheidenheid in onderwerpen, 

waaronder ook elf scheepswrakken in de Noordzee. Deze 

geven een goede aanvulling op de bekendheid van het 

maritiem erfgoed dat op de bodem van de Noordzee 

aanwezig is. 

 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is verkrijgbaar door overmaking van € 17,50 (dit is inclusief 

verzendkosten) op rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester AWN-

LWAOW te Hilversum. 
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3. LWAOW op de Nationale Archeologiedagen (foto’s: Coen Onstwedder en Piet Deelen) 

 
De LWAOW was dit jaar tijdens de Nationale Archeologiedagen op diverse plaatsen, vaak in combinatie 

met andere erfgoedverenigingen, aanwezig. Museum Batavialand had voor de drie dagen een uitgebreid 

programma met lezingen over maritieme opgravingen, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door het 

provinciaal- en het maritiem depot en de Ventjager, opgesteld. De LWAOW en AWN-Flevoland waren 

met een stand aanwezig. Op vrijdag en zaterdag was de belangstelling gering op zondag werd de 

archeologiedag  redelijk bezocht. 

 

De Dag van de Texelse Archeologie op zaterdag 12 oktober trok vele 

bezoekers naar het eiland. In de Burgtkerk waren Duikclub Texel en 

Northseadivers met een stand aanwezig. Bij de stand van Northseadivers 

ging het over informatie van twee wrakken bij de Razende Bol aan de 

Noordzeezijde van het eiland. Duikclub Texel was aanwezig met vijf 

bronzen landkanonnen, allen afkomstig uit één scheepswrak uit de 17
de

 

eeuw, bekend als het Pools Kanonnenwrak. Het was voor het eerst dat 

deze kanonnen alle vijf weer bij elkaar waren. Nico Brinck was 

aanwezig om tekst en uitleg over deze unieke vondst te geven en deed 

dat verve. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Periplus 

Archeomare waren aanwezig om hun activiteiten en werkwijzen aan het 

publiek uit te leggen. Centraal in de ruimte stond een paneel met tekst 

                                                       ‘Tussen Scherf en Schip’ Een scheepswrak als tijdscapsule’, dat 

duidelijk informatie gaf over de kennis uit vroeger tijden die uit de vondsten uit een scheepwrak kan 

worden gehaald. 

Uitgebreide informatie over het verhaal verkregen door vondsten uit een scheepswrak. 

 

Naast maritieme archeologie was er aandacht voor archeologische projecten op het eiland en voor detector- 

en strandvondsten. De organisatoren konden terugzien op een goed bezochte Dag van de Texelse 

Archeologie. 

 

Lek- en Merwestreek hield dit jaar de Archeologiedag in Willemsdorp in combinatie met de stichting 

Bunkerbehoud Dordrecht waar een bunker kon worden bezocht. In Strijen kon, na een oversteek van met 

een voetveer over het Hollandsdiep, een kazemat van het Nederlandse leger en een toren voor 

luchtverkenning worden bezichtigd. LWAOW’ers waren aanwezig met hun verhaal over de Halifax in de 

Lek (zie: Bundel Maritieme Vindplaatsen 2; blz. 66) en hun activiteiten in de Giessen en Alblas. Het 

slechte weer was er de oorzaak van dat de standjes minder bezoekers kregen dan in voorgaande jaren. 

 

 

Weinig bezoekers  

op de 

Archeologiedag  

In Willemsdorp. 
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4. Symposium vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

  

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

 

 


