
1. Jef van den Akker Award voor Jan Venema 
Op de Schervendag  werd de eerste Jef van den Akker Award uitgereikt aan Jan Venema. 
De Jef van den Akker Award is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van de 

Onderwater - en Scheepsarcheologie 
(Stichting BOS) en vervangt de in 2008 
ingestelde Aanmoedigings-prijs van de 
Stichting. 
Met de toekenning van de Jef van den 
Akker Award wil de Stichting BOS een 
waardering toekennen aan 
amateurarcheologen die zich op één of 
meerdere wijzen op het gebied van de 
maritieme archeologie verdienstelijk hebben 
gemaakt.  
Het bestuur van de Stichting kende deze 
eerste Jef van den Akker Award toe aan 
Jan Venema met de volgende motivatie: 

-   al in 1984 is Jan gestart met  
Jan Venema  krijgt de eerste Jef van den Akker              duikonderzoek naar diverse objecten in   
Award uit handen van Rob Oosting                                 het IJsselmeer; 
-   initiatiefnemer van het oprichten van een archeologische commissie binnen de  
    duikvereniging Miramar Friesland; 
-   vanaf 1994 bestuurslid van de AWN en benadrukt daar de belangen van de  
    onderwaterarcheologie; 
-   vanaf 2002 als voorzitter van de LWAOW behartiger van de belangen van de amateur    
    onderwaterarcheoloog en de stuwende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse  
    Schervendag. 
Ten aanzien van de werkwijze van Jan Venema merkte Fred van den Beemt, secretaris van 
het hoofdbestuur van de AWN op “Jan is niet bang om kritische opmerkingen te maken. Dat 
is goed want meedrijven op het water geeft de minste wrijving en dat doet Jan zeker niet”. 
Mensen als Jan heb je nodig, niet alleen om aanwezig te zijn, maar ook om de mouwen op 
te stropen en er tegenaan te gaan”. 
Naast zijn activiteiten als voorzitter houdt Jan regelmatig lezingen om bekendheid te geven 
aan de onderwaterarcheologie en de veelheid van ons maritieme erfgoed. 
Rob Oosting, voorzitter van de Stichting Bos, vatte het aan het eind van zijn toespraak 
samen met de woorden: “Kortom Jan, je bent een bruggenbouwer, stimulator en promotor 
van de scheeps- en onderwaterarcheologie in de breedste zin van het woord. Je weet 
problemen te relativeren en lost deze vaak met een grap op”.  
 


