
Schervendag 2023 

Op zaterdag 4 maart hield de LWAOW haar jaarlijkse Schervendag. Evenals voorgaande jaren 

kon deze gehouden worden in de kantine van het Archeologisch Diensten Centrum ADC in 

Amersfoort. In zijn openingswoord heette voorzitter Jeroen ter Brugge de ruim 45 aanwezigen 

van harte welkom en wees op het gevarieerde programma waarin naast scheepswrakken dit 

keer ook aandacht is voor een archeologische opgraving van een belangrijk onderdeel in de 

maritieme infrastructuur. Op voorhand dankte hij de directie van het ADC voor de 

gastvrijheid voor het houden van deze schervendag. 

 

Peter Swart, onderzoeker verbonden aan het West-Fries Archief, opende de rij van sprekers 

met een bijzonder verhaal over de vondst van een uitzonderlijk scheepswrak van het ‘Fregat 

Huis te Warmelo’ in de Finse wateren. Normaal vindt archiefonderzoek plaats als een wrak is 

gevonden. Bij dit wrak ging het andersom. In het archief vond hij de vermelding van de bouw 

van een groot fregat in Medemblik. Al verder zoekend vond hij vervolgens in 2015 meerdere 

informatie over het schip, waaronder een kaart met de tekst “hier is het Noord Hollands 

oorlogsschip op gebleven in 1715” en de verwijzing naar de Finse wateren. In 1715 werd een 

3D-opname van het wrak Fregat Huis te Warmelo (opname subsone uit voordracht Peter Swart). 

 

konvooi Engelse en Hollandse handelsschepen door oorlogsschepen, waaronder het Fregat 

Huis te Warmelo begeleid. Op de terugweg raakte het schip een ondiepte en zonk kort daarna. 

De opmerking op de kaart was aanleiding contact op te nemen in Finland. Hier bleek het wrak 

bekend te zijn, maar had geen identificatie plaats kunnen vinden. Wel was het wrak dat op een 

diepte van 64 meter ligt al wel ingemeten. Uit verder archiefonderzoek is een duidelijk beeld 

van de bouw van het schip en ook van de samenstelling van de bemanning naar voren 

gekomen. 

Aan het eind verwees Peter Swart naar de website: www.fregathuistewarmelo.nl waar veel 

informatie over het onderzoek is opgenomen. [en het zeker het downloaden waard].  

 

    Na deze interessante presentatie was het woord aan Jeroen Flamman van Vestigia over de 

opgraving van de ‘Houten sluisconstructie in de Nieuwendam bij Monnickendam”. 

Voor een nieuw gemaal in de Nieuwendam was een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, 

waar niet uit bleek dat restanten van een complete sluisvloer nog in de bouwkuip aanwezig 

zou zijn. Tijdens het heien van de funderingspalen werd op een bepaalde diepte een grote 

weerstand ondervonden. Bij het uitgraven van de grond bleek dat de heiweerstand het gevolg 

was van een houten vloer. Dit gaf aanleiding tot een nader archeologisch onderzoek – dat niet 

http://www.fregathuistewarmelo.nl/


in de planning was opgenomen – waardoor de bouwtijd vier maanden opschoof. De bouwput 

werd eerst verstevigd, waarna de vloer volledig is vrijgelegd, ingemeten en met 

fotogrammetrie vastgelegd. 

Uit historisch onderzoek kwam naar voren dat het bleek het bleek te gaan om de resten van 

een sluis waarvoor in 

februari 1565 

toestemming was 

gegeven voor de 

aanleg en het innen 

van inkomsten uit 

schutgeld en 

visrechten. De gehele 

sluis is uitgegraven 

waarbij aan beide 

zijden de zware 

slagdrempels van de 

waterkerende deuren 

ook aangetroffen 

werden. Ook zijn 3D-

enkele artefacten,  

3D-opname va de sluisvloer, met nog zichtbaar de koppen van de betonpalen   waaronder munten, 

(bron: voordracht Jeroen Flamman, Vestigia).                                                schoenen, boots- 

                                                                                                                    haken en een aarde-

werken kruik aangetroffen. Onder de sluisvloer zijn ook de funderingspalen nog aangetroffen.  

De sluis is tot begin van de 17de eeuw gebruikt, waarna het aanwezige hout is verwijderd en 

vervolgens is de sluiskolk dichtgegooid met klei, huishoudelijk afval en 17de eeuws 

bouwpuin.  

Met deze opgraving is een onderdeel uit ons historisch maritiem landschap teruggevonden. 

    

Na een kleine koffiepauze was het woord aan Caroline Vermeeren archeobotanicus bij BIAX 

Consult over ‘Hout onder en boven water; hoe te herkennen en wat ermee te doen??  

Ze begon haar verhaal met een overzicht van de vele plaatsen en vormen waarin hout 

decennia lang onder en boven water gebruikt is en nog wordt gebruikt. Bij archeologische 

vindplaatsen, zowel op land als in het water, biedt dit ons de mogelijkheid met een 

dendrochronologisch onderzoek een datering en de herkomst van het hout te vinden. Bij 

scheepswrakken wordt vaak 

aangenomen dat het om eikenhout 

gaat. Een goede herkenning is 

daarvan wel  noodzakelijk. Naast 

inzicht over de diverse 

grondvormen van een gezaagd deel 

uit een stam is het bij determinatie 

van archeologisch hout ook van 

belang te kijken naar aanwezige 

bewerkingssporen op het hout. 

Naast de datering kan dit een 

aanwijzing van het gebruik van het 

hout geven. Na uitleg over de 

Discussie over hout blijft interessant (foto:Geert van de Velde). verschillen in kenmerken tussen 



naald- en loofhout konden aanwezigen aan de hand van houtmonsters hun kennis testen. Voor 

een enkeling daar gelaten was een lesje houtherkenning niet overbodig.  

Opmerkelijk was haar noodkreet dat Houtonderwijs op universiteiten en hoge scholen niet 

wegbezuinigd moet worden omdat het een belangrijke bijdrage levert in de kennis van het 

gebruik van hout in diverse tijden.  

 

Na de ‘gebruikelijk goed verzorgde’ lunch was het woord aan Peter Seinen die aanwezigen 

meenam in zijn verhaal over “25 

jaar ontdekken en zoeken van 

wrakken langs de Maas en Waal”. 

Tien wrakken kregen in zijn verhaal 

de aandacht. Duidelijk allemaal op 

verschillende wijze in of rond de 

rivierbedding aangetroffen. Het in 

beeld brengen van het wrak wordt 

vaak aangevuld met informatie van 

plaatselijk bekenden waarmee een 

mooi verhaal over het wrak ontstaat. 

Als bijzonder kan genoemd worden 

de samenwerking met de groep van 

Mergor in Mosam in het project in 

de Waal bij Dreumel waar de groep 

Ook na de goed verzorgde lunch was er van aanwezigen          op bijzondere wijze bij ‘zeer laag’ 

weer volop aandacht (foto: Feiko Riemersma).                        water een wrakje in beeld heeft 

                                                                                             gebracht voor het met groot 

materieel geruimd werd. Zijn verhaal blijft tot identificatie van het bijbootje in de Maas van 

Cuijk interessant.  

 

Vervolgens kwam  Nico Brinck aan het woord over het wrak van de ‘Klein Hollandia’ onder 

de Engelse kust. In april 2019 doken sportduikers op de wrakplaats waarna het werd gemeld 

en een eerste onderzoek door NAS werd uitgevoerd. In juli 2019 werd de RCE er bij 

betrokken waarna in de periode 2019 – 2022 duik historisch onderzoek werd uitgevoerd. De 

vindplaats werd 

lange tijd stil 

gehouden in verband 

met mogelijke 

bedreigingen door de 

aanwezigheid van de 

vele bronzen 

scheepskanonnen, 

verstoring van de 

vindplaats door de 

visserij met de 

sleepnetten en 

interesse naar 

mogelijke restanten 

van de scheeps-

Overzicht van de aangetroffen kanonnen (afbeelding: NAS.)                             inventaris.  

                                                                                                                      Beschrijving van de 

vindplaats werd aangevuld met de historie van het schip en de mogelijke ondergang.  



In Langs de meerpalen, waarin recente activiteiten in het kort werden toegelicht beet Joop 

Gortemaker de spits af over de resultaten van de workshop op het Hoornse Hop. Uit zijn 

verhaal kwam duidelijk naar voren dat deze workshop een goede aanvulling geeft op het leren 

inventariseren van een vindplaats en hoe om te gaan met eventueel aanwezige losse 

artefacten. 

 

Thijs Coenen bracht het 13 Provinciën project onder de aandacht. De RCE wil studenten en 

vrijwilligers stimuleren een eigen onderzoek te starten en daarmee een bijdrage te leveren aan 

het maritiem verhaal van Nederland. Een bijdrage voor tegemoetkoming in de kosten is 

verhoogd tot € 1.500,--. Het 13 Provinciën project zal een jaarlijks terugkerend project 

worden.   

 

Het wijzigingsbesluit Erfgoedwet Archeologie nadert zijn afronding en betekent een wat 

andere werkwijze voor vrijwilligers in de maritieme archeologie. Albert Zandstra gaf in het 

kort uitleg over de regels voor een aanvraag van een ontheffing en de verplichtingen die daar 

aan gekoppeld zijn. De komende tijd zal vanuit de LWAOW de nodige informatie aan de 

leden bekend gemaakt worden. 

 

Ernie de Jong sloot de rij in Langs de meerpalen af met Archeos Fryslân in vogelvlucht 

waarin hij een overzicht gaf van de geplande activiteiten in de periode 2022 -2024. In 

samenspraak met de RCE heeft de groep een selectie gemaakt van te onderzoeken wrakken in 

het IJsselmeer voor de Friese kust. In 2022 zijn een drietal vindplaatsen onderzocht, waarbij 

van een onderzocht wrak een 3D-opname is gemaakt. Voor 2023 is een selectie van vijf te 

onderzoeken locaties gemaakt. Geïnteresseerden voor deelname aan een of meerdere 

onderzoeken kunnen zich hiervoor aanmelden.   

          

Er kan weer teruggekeken worden op een interessante en leerzame Schervendag 2023. Zoals 

gebruikelijk werd de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje waarbij door  

aanwezigen nog wat werd nagepraat en er diverse afspraken voor het  komende seizoen 

werden gemaakt. 

 

15-03-23/LWAOW  


