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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 vonden een bestemming voor de verzameling van Rokus van de Giessen! 

Even LWAOW bijpraten….        november 2020 

Agenda  
18 t/m 20 juni Nationale Archeologie Dagen 2021 

1. Bestemming voor de schervencollectie van Rokus van de Giessen
Bijdrage van Geert van der Velde

Rokus van de Giessen is op 6 april 2020 op 83-jarige leeftijd overleden.  Al vele jaren zijn enkele 

in archeologie geïnteresseerde duikers uit de Alblasserwaard aldaar onder water op onderzoek 

geweest naar oudheden die er misschien op en in 

de bodem liggen. Rokus van de Giessen en zijn 

vrouw Klasiena gingen heel vaak mee. Klasiena 

zorgde voor koffie en koek en Rokus hielp met 

de vondsten boven water in ontvangst te nemen, 

te verzamelen en te sorteren. Het was de grote 

hobby van Rokus om ook verdere informatie 

over de vondsten zoals scherven, botfragmenten 

en flessen uit te zoeken. Zoals de ouderdom, de  

herkomst en wanneer het bij elkaar passende 

scherven waren het originele bord of aardewerk 

te reconstrueren. 

Rokus van de Giessen met een deel van zijn                De helaas inmiddels ook overleden Teus 

verzameling op 14 oktober 2017.                              Koorevaar kwam regelmatig de vondsten  bij 

Rokus bekijken en heeft geholpen om de 

scherven te determineren en op de juiste manier de informatie vast te leggen. Teus was de grote 

kartrekker van de AWN afdeling Lek- & Merwestreek en zeer deskundig over de historie en 

archeologie in deze regio. 

    Zaterdag 25 januari 2020 was er weer een LWAOW Schervendag bij ADC in Amersfoort. Een 

van de sprekers was Rob Oosting die een presentatie heeft gehouden onder de titel: "Maritieme 

vondsten in PAN". Het betreft Maritime 

Artefacts in the Netherlands (MAN). Het 

doel is om de maritiem archeologische 

collecties die in bezit zijn van vrijwilligers 

op te nemen in een gegevensbestand met 

de naam Portable Antiquities in the 

Netherlands, afgekort als PAN. 

     De doelstelling van PAN werd 

gepresenteerd om oudheidkundige 

vondsten in privébezit, in het bijzonder 

metaalvondsten gevonden met behulp van 

Klasiena van de Giessen, Piet Deelen en Julius Roemburg   een metaaldetector, te documenteren en  

de verzameling in de schuur van Rokus van de Giessen.        online te publiceren, en zo de informatie 

 over de vondsten en hun vondstlocatie 

beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoekers, musea en geïnteresseerden. 
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In de database van PAN is een functionele indeling gemaakt in hoofd- en subcategorieën. 
PAN is voor het publiek toegankelijk via de link: https://portable-antiquities.nl/pan/#/public 

    Juist toen er een discussie op gang kwam over wat er gedaan moest worden met de 

verzameling van Rokus kreeg ik een email van Peter Seinen (Mergor in Mosam). Daarin staat dat 

behalve metaaldetectorvondsten in de PAN database ook vondsten van bij de LWAOW 

aangesloten organisaties kunnen worden geregistreerd. Dr. Stijn Heeren van de Vrije Universiteit 

Amsterdam is projectcoördinator van het PAN project en geeft leiding aan het vullen van deze 

database. 

    Peter Seinen dacht dat het ook wel 

interessant kon zijn voor de vondsten 

in de Alblasserwaard en of hij mijn 

gegevens kon doorgeven aan Stijn 

Heeren. 

Ik heb  Stijn Heeren een email 

gestuurd of het voor hem en zijn team 

interessant kon zijn om Rokus zijn 

verzameling in te voeren in de PAN 

database in plaats van alles weg te 

gooien. Ik was blij dat ik een positief 

antwoord kreeg. 

Verzameling van Rokus van de Giessen wordt ingeladen in           Ik heb dit telefonisch besproken met 

de auto van Julius van Roemburg.                                                  Klasiena en de naam doorgegeven       

van de door Stijn Heeren 

ingeschakelde Julius van Roemburg die met haar contact zou opnemen om een geschikte datum af 

te spreken om de verzameling op te halen. 
    Dinsdagochtend 13 oktober 2020 heeft Julius de dozen van Rokus opgehaald. Duiker Piet 

Deelen en archeologe van de AWN Lek-& Merwestreek Joan van Pelt hebben geholpen om alles 

in de auto van Julius over te laden. Ze zijn de halve ochtend bezig geweest. 

    We zijn blij hiermee omdat al het werk van Rokus niet voor niks is geweest en dat er nog wat 

met de verzameling wordt gedaan. Klasiena is ook blij dat haar schuur nu opgeruimd is en het 

resultaat van de jarenlange inspanningen van haar man een bestemming heeft gekregen. 

2. Interessante lectuur in Coronatijd…. 

Een bijzonder wrak bij Terschelling 

KOPER naar de kelder 
2019 was nog maar één dag oud toen de waddenstranden vol troep spoelden. Een van de grootste 

containerschepenter ter wereld was een deel van zijn lading verloren. Bij het opruimen haalde 

een berger opeens oud scheepshout en koperen platen uit de vaargeul. 

Dat schip moet al in de zestiende eeuw naar de kelder zijn gegaan. Wat is daar nu meer over 

bekend?  

De beschrijving van dit bijzondere wrak is te lezen op: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tijdschrift-rijksdienst-voor-

het-cultureel-erfgoed-nr.-3-van-2020 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tijdschrift-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-nr.-3-van-2020
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tijdschrift-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-nr.-3-van-2020
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Ook interessant voor in de lockdown periode, maar ook voor de komende feestdagen zijn 

onderstaande uitgaven. Niet alleen interessant om te lezen ook om aan een 

geïnteresseerde in de maritieme archeologie bij Sinterklaas of Kerstmis te geven. 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 

Deze Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is een vervolg op Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 die in 2008 is 

uitgegeven en is gezamenlijk product van de Landelijke 

Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Stichting 

Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON). De vindplaatsen zijn 

door leden van beide vrijwilligersorganisaties beschreven om 

hiermee bekendheid te geven aan hun uitgevoerde onderzoek en 

aan minder bekende onderdelen van ons maritiem erfgoed.  

In Bundel 2 zijn 47 vindplaatsen beschreven met een grote variatie 

in onderwerpen, waar onder elf scheepswrakken op de Noordzee, 

twee vindplaatsen over crisisarcheologie, twee verdronken dijken 

en twee verdronken waterstaatskundige werken.  

Samenstellers van deze Bundel spreken de hoop uit dat deze 

publicatie meer bekenheid zal geven aan de activiteiten door 

vrijwilligers voor het behoud van ons maritiem erfgoed.  

Formaat 21 x 30 cm, 94 pag. met vele foto’s en illustraties, full 

colour, prijs € 15,00  

De Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is verkrijgbaar door 

overmaking van € 15,00 (incl. verzendkosten) op rekeningnr. 

NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester   

   LWAOW te Hilversum. 

Scheepshout  Herkennen, documenteren en behandelen 

In ons waterrijke land komt het regelmatig voor dat bij werkzaamheden aan onderwaterbodems 

stukken hout boven komen drijven of aanspoelen. Dit kan 

hout zijn afkomstig van een schip of het kan gaan om 

scheepshout dat is hergebruikt. Soms gaat het daarbij om 

samengestelde delen, een andere keer is het een enkele 

losse plank Zo’n stuk hout of fragment van een 

scheepsconstructie kan een stukje in de puzzel zijn van de 

historie van het gebied waar het is aangetroffen of in de 

geschiedenis van onze houten scheepsbouw. Voor dat 

laatste is het van belang dat we het als ‘Scheepshout 

herkennen, documenteren en behandelen’.  

Deze handleiding geeft een handvat om aangetroffen hout 

te herkennen als scheepshout, te documenteren en te 

behandelen. Het op uniforme wijze documenteren van 

scheepshout is van belang en sluit aan bij de werkwijze 

die door de professionele maritiem archeologen wordt 

gehanteerd. Deze standaardisatie maakt het mogelijk om 

op de juiste wijze kennis te nemen van elkaars werk, het te 

interpreteren en zo mogelijk te gebruiken bij verder 

onderzoek.  

De handleiding Scheepshout verkrijgbaar door overmaking van € 15,-- (incl. verzendkosten) op 

rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester LWAOW te 

Hilversum 
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3. Lezingen Drentse Prehistorische Vereniging
Deze lezingen kunnen digitaal dus corona-proof gevolgd worden. 

De Drentse Prehistorische Vereniging DPV begint een serie lezingen over archeologie en 

prehistorie. Samen met de lezingen van het Hunebedcentrum luidt het volledige programma als 

volgt. Meer informatie op: https://www.dpv.nu/agenda. 

woensdag 25 november 2020 19:30 uur  

DPV-lezing Arnold Carmiggelt: Assien Bohmers. Leven en werk van een markant 

archeoloog  

zondag 29 november 2020 14:00 uur  

Lezing Dick Schlüter: Jagen in het oerbos: Een Mesolithisch leven in overvloed 

dinsdag 12 december 2021 19:30 uur  

DPV-lezing Canan Çakirlar: Het begin en de ontwikkeling van veeteelt 

zondag 24 januari 2021 14:00 uur  

Lezing Daan Raemaekers: De Jonge Steentijd in Drenthe, een verhaal over lokale en 

continentale ontwikkelingen  

zondag 07 februari 2021 14:00 uur  

Lezing Stijn Arnoldussen: Zwaarden, zout en zwervende erven: brons- en 

ijzertijdgemeenschappen in breder perspectief  

dinsdag 09 februari 2021 19:30 uur  

DPV-lezing Angelique Kaspers: Terpen en wierden 

dinsdag 09 maart 2021 19:30 uur  

DPV-lezing Reinder Reinders: Geschiedenis van Pesse 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

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

https://www.dpv.nu/agenda



