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I.	Voorwoord	
Deze scriptie is geschreven in het kader van de bacheloropleiding Cultureel erfgoed van de 
Reinwardt Academie in Amsterdam. Toen ik vorig jaar een onderwerp moest kiezen voor het 
afstudeeronderzoek heb ik al snel besloten om iets te kiezen dicht bij mijn interesse. Van mijn 
Martijn, onderwaterarcheoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, hoor ik regelmatig 
verhalen over de problemen die er zijn bij het beheer van het onderwatererfgoed. Mijn 
‘Reinwardt-blik’ is in veel opzichten heel anders dan die van een archeoloog1, en dat maakte dat 
we op een aantal punten af en toe tegenover elkaar stonden tijdens onze gesprekken hierover. 
Deze sparring-sessies vond ik zo boeiend dat ik besloot hier in het kader van het afstuderen iets 
mee te gaan doen. De richting die het onderzoek op zou gaan werd duidelijk toen Peter van 
Mensch (lector Cultureel erfgoed) de studenten en docenten van de Reinwardt Academie 
attendeerde op de conventie van Faro en de Vlaamse reactie daarop: Faro. Vlaams steunpunt 
voor Cultureel erfgoed VZW en het bijbehorende tijdschrift. In die conventie werd gesproken 
over erfgoedgemeenschappen. Na bestudering van de conventie en de artikelen in het tijdschrift 
werd voor mij het onderwerp duidelijk: Een erfgoedcommunity voor de onderwaterarcheologie. 

Het onderwerp bleek nog interessanter dan ik in eerste instantie had gedacht, en naar mate ik 
verder ging in het onderzoek raakte ik steeds enthousiaster. Ik heb met veel plezier aan deze 
scriptie gewerkt en ik hoop dat ik mijn enthousiasme over kan brengen op de lezer. De 
Conventie van Faro is in Nederland (nog) niet zo bekend als in België. Ik hoop dat het 
gedachtegoed van de conventie en het concept erfgoedgemeenschappen een plaats zal krijgen, 
ook in het Nederlandse cultuurbeleid. 

Het schrijven van deze scriptie was nooit op deze manier gelukt zonder de vele steunen in mijn 
rug die ik van veel mensen gekregen heb. Bedankt. 

Amersfoort, september 2009 

 

1 Het curriculum op de Reinwardt academie is gericht op de integratie van de verschillende taken rondom 
het erfgoed, zoals bijvoorbeeld het toegankelijk maken van de informatie, het beheer en behoud van het 
erfgoed, het publieksbereik etc. Een archeoloog maakt een reconstructie van het verleden door onderzoek 
en interpretatie van een object.  



[8] 

 

 	



[9] 

 

II.	Inleiding	
In het Nederlands territoriaal gebied liggen een enorme rijkdom en verscheidenheid aan 
objecten en vindplaatsen van cultuurhistorische waarden op de bodem van de zee, rivieren en in 
meren. Het gaat voornamelijk om scheepswrakken, maar ook om bijvoorbeeld verzonken 
bewoning en Romeinse bruggen. Een groot deel van dit erfgoed is nog niet ontdekt en er komt 
steeds meer bij. De doelstelling is dit erfgoed te beschermen, liefst in situ2, maar er wordt ook 
opgegraven en ex situ bewaard. Buitenlandse voorbeelden van ex situ bewaring in musea zijn de 
Vasa in Stockholm3 en de Mary Rose in Portsmouth4. Het cultuurhistorische erfgoed onder water 
is in Nederland vooral voor de sportduikers en de ongeveer 200 duikende (amateur) 
archeologen zichtbaar. Er zijn in Nederland veel plekken waar regelmatig door sportduikers 
gedoken wordt op scheepswrakken. Hierbij wordt soms bewust, maar vooral onbewust schade 
aan het object toegebracht. De 
overheid (Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed) geeft in 
samenwerking met de 
Landelijke Werkgroep 
Archeologie Onder Water 
(LWAOW) cursussen aan deze 
duikers. De cursussen geven 
inzicht in een juist beheer van 
het onderwatererfgoed en 
geven voorbeelden van good 
practices binnen de 
onderwaterarcheologie5.	

Belangrijke internationale 
verdragen die voor de 
bescherming van het onder 
water erfgoed zijn opgesteld 
geven aan dat het grootste 
risico voor het erfgoed onder 

 

2 Archeologisch hout is verzadigd met water. Eenmaal opgegraven is het moeilijk te conserveren, het 
water moet geleidelijk vervangen worden bijvoorbeeld door een oplossing van polyethyleenglycol. (P. 
Keune, Syllabus Materialenkennis Reinwardt Academie (Amsterdam 2003) 83/84. 
3 http://www.vasamuseet.se (geraadpleegd op 2/11/08). 
4 http://www.maryrose.org (geraadpleegd op 10/11/08). 
5 Onderwaterarcheologie is de tak van de archeologie die zich bezighoudt met het bergen van oude 
voorwerpen uit zee, zoals scheepswrakken of overblijfselen van verzonken menselijke nederzettingen, 
met behulp van de techniek van onderwateronderzoek, uitgravingen en berging. (definitie van het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). 

Figuur 1 Het wrak van de Vasa (gedownload van www.hnsa.org op 12 
december 2008) 
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water de mens is6. Niet alleen door de sportduikers, maar ook door activiteiten zoals 
infrastructurele projecten en visserij. Schade wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door 
onwetendheid. Door participatie van de verschillende groepen (stakeholders) kan meer 
bewustwording worden gecreëerd. Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere bescherming van 
het onderwatererfgoed.	

II.1	Achtergrond	
Deze scriptie is geschreven met de conventie van Faro als achtergrond. Op 27 oktober 2005 
werd te Faro Portugal de ‘Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel 
erfgoed aan de samenleving’ goedgekeurd. Deze conventie is een framework convention. Dat wil 
zeggen dat de tekst eigenlijk alleen maar een aantal algemene principes beschrijft. Het is geen 
verdrag waar verplichtingen aan vast zitten die vertaald moeten worden in wettelijke 
bepalingen. De conventie is voortgekomen uit de wens om een referentiekader (framework of 
reference for heritage policies) voor erfgoedbeleid te hebben. Lidstaten die iets aan het nieuwe 
of oude erfgoedbeleid willen doen of aan wetten sleutelen, krijgen hiermee een raamwerk 
aangeboden waarin staat wat er in het begin van de 21e eeuw in zou behoren te staan.  

De eerdere conventies van de Raad van Europa op het gebied van cultureel erfgoed hadden als 
onderwerp over ‘hoe’ met het erfgoed dient omgegaan te worden: Europese Culturele 
conventie, (1954), de conventie voor de Bescherming van het Architectonische Erfgoed in 
Europa, Granada (1985), de Europese conventie voor de Bescherming van Archeologisch 
Erfgoed, Valletta (1992), en de Europese Landschapsconventie, Florence (2000). De conventie 
van Faro vult de eerdere conventies aan en gaat een stap verder. Het gaat over het ‘waarom’ en 
‘voor wie’ die zorg voor erfgoed dient. De participatie aan het culturele erfgoed zou bottom-up 
georganiseerd moeten worden in plaats van top-down. 

De achtergrond van de conventie is de waarde die aan het cultureel erfgoed toegekend wordt 
als middel om een betere kwaliteit van leven voor iedereen in de samenleving te verkrijgen, en 
dat iedereen het recht heeft om deel te nemen aan het cultureel erfgoed. 
De Raad van Europa: 

- wil een grotere eenheid tussen haar leden met als doel het veilig stellen en koesteren 
van idealen en principes, gebaseerd op respect voor de rechten van de mens, 
democratie en de wet; 

- erkent het belang om mensen en hun waarden in het midden te plaatsen in het concept 
van cultureel erfgoed; 

- benadrukt de waarde en potentieel van cultureel erfgoed als het goed gebruikt wordt als 
een bron voor duurzame ontwikkeling en voor kwaliteit van leven in een zich constant 
ontwikkelende samenleving; 

 

6 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), UNESCO Convention on the Protection of 
the Underwater Cultural Heritage. 
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- erkent dat elk persoon het recht heeft om deel te nemen aan het cultureel erfgoed van 
zijn keuze (als een aspect van het recht om deel te nemen aan het culturele leven zoals 
is omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 277); 

- is overtuigd van de noodzaak om iedereen in de maatschappij te betrekken in het 
voortdurende proces van het definiëren en managen van cultureel erfgoed. 

- is overtuigd van het principe van erfgoedbeleid en educatieve initiatieven die al het 
culturele erfgoed gelijk behandelen en zo een dialoog promoten tussen culturen en 
religies; 

- refereert naar de eerder conventies van de Raad van Europa op het gebied van cultureel 
erfgoed; 

- is overtuigd van het belang van het creëren van een overspannend Europees netwerk 
voor samenwerking in het dynamische proces om deze principes in gang te zetten.  

De conventie heeft een aantal uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat van het 
gemeenschappelijk erfgoed van Europa. De conventie wil het begrip voor het gemeenschappelijk 
erfgoed van Europa bevorderen. Het gemeenschappelijk erfgoed bestaat uit alle vormen van 
cultureel erfgoed die 
gezamenlijk het gedeelde 
geheugen bevatten 
(aangevuld met begrip, 
identiteit, cohesie en 
creativiteit). Het zijn ook de 
idealen, de grondbeginselen 
en de waarden, die bijdragen 
aan de ontwikkeling van een 
vreedzame en stabiele 
maatschappij. In het rapport8 
waar de tekst van de 
conventie wordt toegelicht 
staat dat het hier dus zowel gaat om het cultureel erfgoed als het intellectueel erfgoed.  
Het tweede uitgangspunt is dat van de rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
het cultureel erfgoed. Iedereen, alleen of gezamenlijk, heeft het recht om profijt te hebben van 
cultureel erfgoed en om bij te dragen aan de verrijking daarvan. Daarnaast heeft iedereen de 
verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed van anderen net zoveel te respecteren als het 
eigen erfgoed, en dus ook het gemeenschappelijk erfgoed van Europa.  
Het derde uitgangspunt is dat van wetgeving en beleid voor wat betreft cultureel erfgoed. De 

 

7 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 om de 
basisrechten van de mens te beschrijven. De volledige tekst in het Nederlands is te vinden op 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut (geraadpleegd op 6/8/09). 
8 Explanatory Report to the Framework Convention of the Council of Europe on the value of cultural 
heritage for society http://www.coe.int/t/dg4/CulturalConvention/Source/DGIV-DC-FARO_2005_11EN.pdf 
(rapport gedownload op 31/7/09). 

Figuur 2 Faro. (www.followmetours.net/faro.jpg gedownload op 19/9/09) 
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wetgeving en het beleid moeten zo geformuleerd worden dat het recht op cultureel erfgoed 
geëffectueerd kan worden. En er moet een klimaat worden geschapen dat participatie in 
activiteiten rond cultureel erfgoed bevordert. Daarnaast wordt er ook nog gezegd dat het 
cultureel erfgoed op eigen grondgebied op waarde moet worden geschat, ongeacht de 
herkomst.  
Het vierde uitgangspunt voor de conventie behelst de rechtsgeldigheid. De bepalingen moeten 
gezien worden in het licht van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

 De zorg voor het cultureel erfgoed is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om deze 
verantwoordelijkheid vorm te geven zou in principe iedereen de mogelijkheid moeten hebben 
om te participeren. Door waarde te hechten aan specifieke aspecten van cultureel erfgoed en de 
wens om dat met anderen te delen, wordt een individu deel van een gemeenschap, van een 
erfgoed community.9 Hoe zou een onderwatererfgoed community vorm moeten krijgen?  

II.2	Het	onderzoek	
De theoretische doelstelling van deze scriptie is onderzoeken hoe een algemeen begrip als 
heritage community zoals omschreven in de Faro conventie toepasbaar is op het onder water 
cultureel erfgoed. De praktische uitwerking hiervan is het schrijven van een stappenplan voor 
het opzetten van een heritage community rond (een deel van) erfgoed onder water. De vraag 
die uiteindelijk beantwoord dient te worden is: hoe kunnen instituten en geïnteresseerden 
samenkomen en gebruik maken van elkaars kennis in een onderwatererfgoedcommunity? 

De methodologie die ik bij het schrijven van deze scriptie volg is voornamelijk literatuur- en 
internetonderzoek. Over dit onderwerp zijn een aantal boeken verschenen, vooral over 
Communities of Practice. Informatie over het beheer van het cultureel erfgoed is te vinden in de 
teksten van de (internationale) verdragen en wetten. De informatie over de 
erfgoedgemeenschappen is vooral op internet te vinden, de tekst van het verdrag van Faro staat 
in zijn geheel online. De websites van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de websites 

en forums van de duikverenigingen en de 
amateurarcheologen geven veel informatie, over 
het beheer van het erfgoed en over het 
uitwisselen van informatie met elkaar.  

De opbouw van deze scriptie is als volgt: 

In het eerste hoofdstuk zal ik het begrip 
Nederlands cultureel erfgoed onder water 
verduidelijken, omschrijven wat het belang van 
dit erfgoed is en welke beheerinstrumenten er 
zijn om het onderwatererfgoed te beschermen. 
In het tweede hoofdstuk behandel ik de 

 

9 artikel 2b van de conventie van Faro http://www.faronet.be/files/pdf/pagina/2006_1_sleuteltekst.pdf. 

het culturele 
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Figuur 3 Model met de vier basisparameters 
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problemen die er zijn voor wat betreft het beheer van het Nederlands cultureel erfgoed onder 
water: wat zijn de bedreigingen, welke nationale en internationale wetgeving is er en waarom 
werkt deze wetgeving alleen niet voldoende voor het beheer. In het derde hoofdstuk worden de 
oplossingen voor de problemen beschreven. Ik zal omschrijven welke de verschillende 
stakeholders zijn, waardoor de samenwerking tussen deze stakeholders niet optimaal is en wat 
er door samenwerking verbeterd kan worden. Het vierde hoofdstuk gaat over de verbetering 
van de samenwerking door middel van een onderwatererfgoed community. In het laatste 
hoofdstuk bevat een stappenplan voor het opzetten van een onderwatererfgoed community.  

Deze scriptie gaat over het cultureel erfgoed onder water. Om de leesbaarheid te vergroten zal 
ik hiervoor in het vervolg het woord onderwatererfgoed gebruiken. Ik zal mij beperken tot de 
Nederlandse community. Het onderwatererfgoed is bij uitstek een internationale 
aangelegenheid. Een Nederlandse community lijkt daarom kunstmatig, maar ter wille van de 
omvang van deze scriptie heb ik voor deze beperking gekozen.  

Tenslotte: in het onderwijs aan de Reinwardt Academie wordt uitgegaan van vier 
basisparameters die het werkgebied van de erfgoedtheorie definiëren.10 Dit zijn het erfgoed, de 
functies (gericht op het behouden en beheren van het erfgoed en het toegankelijk maken voor 
geïnteresseerden), de instellingen waarbinnen deze activiteiten uitgevoerd worden en de 
samenleving. In deze scriptie ga ik uit van deze 4 parameters, maar zal ik de parameter 
‘instelling’ ter discussie stellen.  Dit doe ik omdat ik juist een samenwerking binnen een 
erfgoedgemeenschap beoog die zich vooral buiten de instellingen om zal moeten organiseren. 
Maar ook omdat de formele instellingen steeds minder een expliciete rol gaan spelen in de 
erfgoedbenadering. Een instelling wordt steeds minder een autoriteit op het gebied van 
cultureel erfgoed, en zal meer een coördinerende rol gaan spelen in het samenbrengen van die 
erfgoedgemeenschappen. De benadering van het erfgoed is daarmee niet meer top-down vanuit 

de instellingen, maar bottom-up, van uit 
de samenleving in de 
erfgoedgemeenschappen. Desondanks 
schrijf ik deze scriptie vanuit het oogpunt 
van de professional. Als beheerder van het 
Nederlands cultureel erfgoed heeft de 
overheid de taak om het erfgoed volgens 
de Faro gedachte open te stellen voor de 
stakeholders in het bijzonder en voor de 
samenleving als geheel. 

 

 

 

10 P. van Mensch, Syllabus Het object als informatiedrager (Amsterdam 2007). 
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vervangen door Erfgoedgemeenschappen 
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III.	Beheer	van	onderwatererfgoed	in	Nederland	
Voor het begrip onderwatererfgoed worden internationaal verschillende definities gehanteerd. 
Deze verschillen zijn niet groot. In de UNESCO-conventie voor de bescherming van het cultureel 
erfgoed uit 2001 wordt de volgende definitie gegeven:11 

“Underwater cultural heritage means all traces of human 
existence having a cultural, historical or archaeological 
character which have been partially of totally under 
water periodically or continuously, for at least 100 years 
such as:  

(i) Sites, structures, buildings, artifacts and human 
remains, together with their archeological and 
natural context;  

(ii) Vessels, aircraft, other vehicles or any part 
thereof, their cargo or other contents, together 
with their archaeological and natural context;  

(iii) Objects of prehistoric character. Pipelines and 
cables placed on the seabed shall not be 
considered as underwater cultural heritage. 
Installations other than pipelines and cables, 
placed on the seabed and still in use, shall not be 
considered as underwater cultural heritage.“ 

Het onderwatererfgoed bestaat volgens deze definitie 
dus uit vindplaatsen, structuren, gebouwen, voorwerpen 
en menselijke overblijfselen in samenhang met de 
context waarin deze worden aangetroffen. Dat zijn 
vaartuigen, luchtvaartuigen en andere 
vervoersmiddelen, of onderdelen daarvan, weer in 
samenhang met de archeologische en natuurlijke 
context. Het zijn allemaal materiële herinneringen aan 
het menselijke bestaan en deels of geheel, altijd of 
tijdelijk liggend onder water. Bovenstaande definitie van 
de Unesco gaat uit van een ouderdom van minimaal 100 
jaar. De Nederlandse monumentenwet houdt een 
minimale leeftijd van 50 jaar aan.12 In de definitie van de 
Unesco wordt het erfgoed benaderd vanuit de 

 

11 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, UNESCO, 2001, art. 1 paragraph 1. 
12 Monumentenwet 1988. In een aantal landen wordt helemaal geen minimale leeftijd aangehouden 
(zoals in Engeland). 

 

Volgens de definitie van 
de Unesco zou het wrak 
van de Titanic geen 
onderwatererfgoed zijn. 
Het schip is in 1912 
gezonken na een botsing 
met een ijsberg, en dus 
niet meer dan 100 jaar 
oud. In 1985 werd het 
wrak teruggevonden. 
Sindsdien is er geen wrak 
dat meer aandacht heeft 
gekregen dan deze. Mede 
door de film Titanic uit 
1997 is het een wrak met 
een belangrijke 
herinneringsfunctie, en 
daarom kun je er bijna 
niet omheen om toch ook 
dit wrak tot het cultureel 
erfgoed te rekenen. 

 (foto: scene uit de film 
http://www.titanicmovie.
com gedownload op 
25/9/09) 
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intrinsieke waarde van het erfgoed. Er wordt vooral gekeken naar de bedoelde betekenis van 
het erfgoed, the conceived object. De Nederlandse monumentenwet heeft enigszins een andere 
invalshoek. In de Waardebepaling van Vindplaatsen13, een puntensysteem, wordt bepaald of een 
monument behoudenswaardig is (zie bijlage 1). In de eerste plaats wordt nagegaan of 
monumenten vanwege hun belevingswaarde, op basis van hun schoonheid of 
herinneringswaarde, als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. Met herinneringswaarde 
wordt hier de herinnering die het archeologisch monument oproept over het verleden. Er wordt 
in de Waardebepaling gesproken over twee categorieën: een categorie die direct verbonden is 
met historische gebeurtenissen, en een categorie die in de overlevering worden geassocieerd 
met sagen en legenden, waaraan een religieuze betekenis aan wordt toegekend of die om 
andere redenen een rol spelen in de beleving van het landschap. In deze benadering van het 
erfgoed gaat het in eerste instantie meer over de belevingswaarde van het erfgoed: een stuk 
hout onder water is niet interessant, maar het wordt interessanter als er de betekenis van een 
17de eeuws wrak aan gegeven wordt. De objecten zijn hiermee dragers geworden van culturele 

betekenissen, van toegekende betekenissen (the perceived 
object). Naast de beleveniswaarde van een object wordt er in 
de Waardebepaling Vindplaatsen ook gekeken naar de fysieke 
kwaliteit (gaafheid en schoonheid), en de inhoudelijke kwaliteit 
(onder andere zeldzaamheid en informatieve waarde). De 
waarde van het erfgoed wordt hier dus vanuit twee 
invalshoeken bekeken, vanuit de betekenistoekenning (de 
belevingswaarde) en van de intrinsieke waarde. Ik zal deze duo-
benadering volgen. Voor het onderwatererfgoed is dit 
bruikbaar. Er worden veel vondstmeldingen gedaan en er 
moeten keuzes gemaakt worden voor het beheer van het 
onderwatererfgoed, niet alles kan actief beheerd worden. Nu 
worden deze keuzes gemaakt door de overheid, maar dat zou 
net zo goed door een erfgoedgemeenschap gedaan kunnen 
worden. 

Er is een verschil tussen Maritiem erfgoed en 
onderwatererfgoed. Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een 

relatie heeft met het maritieme verleden. Dit kunnen schepen of scheepswrakken zijn, maar ook 
bijvoorbeeld havens en havengezichten. Het kunnen locaties zijn die zowel onder als boven 
water liggen. Onderwatererfgoed is al het cultureel erfgoed dat zich onder water bevind; dat 
kunnen naast scheepswrakken bijvoorbeeld ook prehistorische vindplaatsen zijn.  

 

13http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA30/DEEL%20III%20BIJLAGE%20IV%20WAARDEREN%20VAN
%20VP_3.1.pdf (geraadpleegd op 16/9/09). 

Figuur 5 Betekenis geven aan een 
stuk hout: dit is hout van het 
Ghostship, 17de eeuws wrak van een 
Nederlands fluitschip, wrak 
gevonden in Zweden (foto: M. 
Manders) 
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Een voorbeeld van de toegekende betekenis aan een object: 

In de territoriale wateren van Finland liggen meer dan duizend wrakken uit verschillende perioden. Een 
ervan is van bijzonder belang:  het wrak van een Nederlands schip, de Vrouw Maria. 

De Vrouw Maria, een tweemaster, was een handelsschip dat in de herfst van het jaar 1771 onderweg was 
van Amsterdam naar Sint-Petersburg. In een stormachtige nacht leed het schip aan de rand van de 
Nauvo-archipel schipbreuk en zonk een paar dagen later. Volgens de aangiftegegevens van de Deense 
douane bij de Sont was het schip geladen met suiker, verfstoffen, zink en textiel, naast los vrachtgoed 
waarvoor ongewoon hoge douanerechten moesten worden betaald. Die golden vermoedelijk de 
kunstschatten die de Vrouw Maria vervoerde en die bestemd waren voor Russische edellieden en de 
keizerin van Rusland, Catharina de Grote. Onder de kunstwerken bevonden zich onder andere 17e-
eeuwse Hollandse schilderijen. Een deel van de lading is meteen na de schipbreuk geborgen maar het 
grootste deel is met het schip ten onder gegaan. 

De Oostzee is van oudsher de belangrijkste handelsroute in Noord-Europa, waarlangs ook culturele 
uitwisseling tussen landen plaatsvond. In de loop der eeuwen ontstond een Europees netwerk van routes 
waarlangs goederen, geld en kennis werden verspreid. Dit netwerk van handelsroutes kende diverse 
centra, waarvan Nederland en speciaal Amsterdam een van de belangrijkste was. De Vrouw Maria 
maakte deel uit van de Europese handelsvloot aan het eind van de achttiende eeuw. Het schip 
vertegenwoordigt een verandering in de handel op de Oostzee, waar kooplieden kleinere schepen gingen 
gebruiken. Het voordeel van kleinere schepen was dat zij makkelijker van hun route konden afwijken om 
ergens lading op te pikken en zij vervoerden dan ook een grote verscheidenheid aan goederen. De route 
naar Sint-Petersburg, de hoofdstad van Rusland, werd druk bevaren en er liggen heel wat wrakken van 
schepen uit vele landen voor de Finse kust.  

 

Figuur 6 De Vrouw Maria 

bron: http://www.nba.fi/internat/MoSS/dut/vrouwm.html (geraadpleegd op 20/9/09) 
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II.1	Nederlands	onderwatererfgoed	
Wanneer is iets Nederlands onderwatererfgoed? In feite zijn dit alle vindplaatsen die onder 
bovenstaande definitie van het onderwatererfgoed vallen, maar waarmee Nederland tevens een 
bemoeienis heeft. Die vindplaatsen kunnen worden onderverdeeld in vier groepen14: 

1. alle vindplaatsen die in Nederlands territoriaal gebied liggen; 
2. alle vindplaatsen in de Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ15); 
3. alle vindplaatsen buiten territoriaal gebied waarvan Nederland eigenaar is. Dit zijn 

vooral de wrakken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de 
Admiraliteiten; 

4. alle vindplaatsen buiten territoriaal gebied die direct deel uitmaken van de Nederlandse 
geschiedenis. Dit kunnen bijvoorbeeld scheepswrakken, ladingen of voorwerpen zijn die 
ooit eigendom geweest zijn van Nederlanders, maar waarop geen juridische 
eigendomsclaim meer kan worden gelegd. Deze bevatten echter wel informatie over ons 
verleden en kunnen daarom wel tot het Nederlands cultureel erfgoed worden gerekend. 

Er is hier meestal sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit geldt zeker ook voor 
scheepswrakken van de VOC en de Admiraliteiten die op het grondgebied van andere landen 
liggen. Dit is gemeenschappelijk cultureel erfgoed: erfgoed dat onderdeel uitmaakt van zowel 
het land van herkomst als het land waarin het zich nu bevind. Schepen hebben vaak een 
multinationaal karakter. Omwille van de handel, oorlog of zelfs religie en cultuur hebben zij 
grenzen overschreden en landen en volkeren met elkaar verbonden. Scheepswrakken dragen 
nog altijd deze multinationale herinneringen. In feite zijn ze een vorm van gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed. Een scheepswrak van Nederlandse oorsprong met een lading ijzer uit Zweden 
en graan uit Polen maakt deel uit van de geschiedenis van alle drie die landen. Dit geldt ook voor 
de scheepswrakken van de VOC en de WIC (West-Indische Compagnie) of de Admiraliteit, die in 
de territoriale wateren van oude Nederlandse koloniën of in andere landen liggen. Deze wrakken 
maken deel uit van de Nederlandse geschiedenis, maar ook van het land waarin ze nu liggen. 
Schepen die te maken hebben met Nederland vind je in alle delen van de wereld. Nederland was 
een varende natie die veel handel dreef met andere landen. Het onderwatererfgoed ligt dus niet 
per definitie in Nederland en is zelden exclusief deel van de Nederlandse geschiedenis.16  

 

14 deze onderverdeling is gemaakt door M. Manders, maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in een nog te publiceren proefschrift.  
15 Een Exclusieve Economische Zone is een gebied dat zich uitstrekt tot 200 zeemijlen buiten de kust van 
een staat. Binnen deze zone heeft de betreffende staat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie 
van de aanwezige grondstoffen, het recht op visserij en recht op wetenschappelijk onderzoek. Een land 
dat een EEZ instelt is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in dit gebied. 
16Een voorbeeld is het schip De Avondster. Dit is een Nederlands VOC schip, in 1659 gezonken voor de kust 
van Sri Lanka. Een team van Nederlandse, Australische en Srilankaanse professionals hebben onderzoek 
gedaan naar het wrak http://cf.hum.uva.nl/galle/avondster/story.html (geraadpleegd op 2/9/09). 
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Nederland heeft een rijk maritiem verleden. Het was in de 16de, 17de en 18de eeuw een van de 
grootmachten op zee. Dit zie je terug in de rijkdom van het archeologisch erfgoed op de 
zeebodem. Naast de scheepswrakken ligt er nog meer cultureel erfgoed onder het 
wateroppervlak. Dit zijn bijvoorbeeld de fundamenten van bruggen, sluizen en andere bouwsels 
die iets met het gebruik van water of de bedwinging daarvan te maken hebben, maar ook 
complete dorpen en prehistorische vindplaatsen op plekken waar ooit land was, maar waarvan 
het bodemoppervlak nu meters onder het huidige waterniveau ligt.17  
 
Op het Nederlands grondgebied liggen veel maritieme vindplaatsen. Deze vindplaatsen worden 
aangetroffen in de zee, rivieren en meren. De database van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, Archis, had in 2006 1240 
archeologische sites die onder water 
liggen geregistreerd.18 Zo staan er 
bijvoorbeeld 45 archeologisch 
belangrijke wrakken geregistreerd in 
de Noordzee. In de veel beter 
onderzochte Flevopolder zijn dit er al 
450, wat eigenlijk vooral de potentie 
van de andere gebieden aangeeft. 
Het aantal aangetroffen 
archeologische sites onder water 
groeit snel. Er worden ongeveer 50 
nieuwe sites per jaar gerapporteerd 
die van archeologisch belang zijn. Van 
slechts een klein deel van het 
onderwatererfgoed is bekend dat het 
er ligt, men weet de plek en min of 
meer wat het is. Dit wordt de 
bekende voorraad archeologie 
genoemd. Men gaat er echter vanuit 
dat nog lang niet alle vindplaatsen 
bekend zijn. Dit wordt de onbekende 
voorraad genoemd. Er kan wel een 
inschatting gemaakt worden van wat 
er waar gevonden kan worden, uit 
welke tijden het zou kunnen zijn en 

 

17 een voorbeeld van zo’n vindplaats is de Maas bij Cuijk. Hier zijn in 1992 stenen gevonden van een 
Romeinse brug uit 300-400 n.Chr. http://www.mergorinmosam.nl/maasbrug.html (geraadpleegd op 
19/10/08). 
18 M.R. Manders en Thijs Maarleveld, ‘Managing the Maritime Heritage under Water. The choices we 
face’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 46 (2006). 

Figuur 7 In Archis vermelde scheepsvindplaatsen, die zowel onder 
als boven water zijn aangetroffen. Afbeelding: Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed 
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wat de conditie daarvan zou kunnen zijn. Pogingen hiertoe zijn ondernomen door Indicatieve 
Kaarten Archeologische Waarden (IKAW’s) te ontwikkelen. Deze kaarten maken een inschatting 
waar zaken van hoge, middel en lage archeologische waarden in Nederland kunnen worden 
aangetroffen. Ook voor het onderwatererfgoed is dit gedaan. Er zijn ook vindplaatsen die op dit 
moment nog niet tot het cultureel erfgoed behoren, althans juridisch gezien nog niet. Dit zijn 
bijvoorbeeld schepen of vliegtuigen uit de Koude Oorlog, maar zeker internationaal (gezien de 
vaak gehanteerde grens van 100 jaar) behoren hiertoe ook de wrakken uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Dit wordt de toekomstige voorraad genoemd: vindplaatsen die binnen afzienbare 
tijd tot het cultureel erfgoed gaan behoren.19 

III.2	Nationale	en	internationale	regelgeving	
De wetgeving in Nederland en de internationale verdragen geven aan wat er wel en wat er niet 
mag met betrekking tot het onderwatererfgoed. Het gaat dan vooral om de bescherming van het 
erfgoed. Sinds de sluiting van de ‘The Law of the Sea Convention’ in 1982 is er wereldwijd 
officiële aandacht voor het onderwatererfgoed20. Dit verdrag was voornamelijk bedoeld om het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen te regelen en milieuverontreiniging zoveel mogelijk te 
voorkomen. Maar er zijn ook twee artikelen opgenomen met betrekking tot 
onderwatererfgoed21: landen hebben binnen hun eigen territoriale zone de plicht om 
onderwatererfgoed te beschermen en te behouden ten gunste van de gehele mensheid met 
daarbij aandacht voor het land waar het erfgoed oorspronkelijk vandaan komt. Verder hebben 
zij de plicht om archeologische objecten die gevonden zijn in andere delen van de zee te 
beschermen en hiervoor zo nodig samen te werken met andere landen.  

In 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Malta. Aanleiding voor het Verdrag van Malta 
was dat het Europese archeologisch erfgoed niet goed genoeg werd beschermd, vooral niet bij 
de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Het uitgangspunt is dat het archeologisch 
erfgoed bescherming moet krijgen al voordat het tot monument is verklaard. Een van de 
belangrijkste punten van het Verdrag van Malta is, dat archeologisch erfgoed zoveel mogelijk 
behouden moet blijven op de plaats waar het is gevonden, in situ. Een tweede hoofdpunt van 
Malta is het principe dat de verstoorder betaalt. Dat wil zeggen dat initiatiefnemers van 
projecten die bij de uitvoering van die projecten mogelijk schade toebrengen aan het 
archeologisch bodemarchief de kosten voor het onderzoek vooraf en het behoud moeten 
betalen.  

In 2001 werd de conventie ter bescherming van onderwatererfgoed (opgesteld door UNESCO) 
gesloten. Doel van deze conventie is een einde maken aan de handel in onderwatererfgoed en 

 

19 The Archeological Resources, Unesco Fieldschool tutor notes. 
20 de conventie is op 14 november 1994 in werking gegaan. 
21 bijvoorbeeld artikel 149 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm. 
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prioriteit geven aan het beheer en behoud in situ. Nederland heeft deze conventie niet 
getekend, maar wel net als andere landen de ANNEX (Code of Good Practice) geaccepteerd.22 

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland 
vastgelegd. De wet bevat regels met betrekking tot de opgravingvergunningen en het melden 
van archeologische vondsten. Zo is het zonder meer opgraven van archeologische resten op 
grond van de Monumentenwet 1988 niet toegestaan23. 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een aanpassing aan de Monumentenwet 
1988. In oktober 2003 werd een voorstel voor de wijziging van de Monumentenwet 1988 naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Op 4 april 2006 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer 
goedgekeurd en later dat jaar ook door de Eerste Kamer. De nieuwe Nederlandse 
archeologiewetgeving is op 1 september 2007 van kracht gegaan. De Monumentenwet van 1988 
werd daarmee gewijzigd. Het belangrijkste uitgangspunt is, net als in het Verdrag van Malta, om 
bij planvorming archeologische waarden te inventariseren en daar bij de verdere uitwerking 
rekening mee te houden. Dat kan door behoud ter plekke of door middel van opgravingen. De 
kwaliteit van de archeologische werkzaamheden wordt geregeld door vergunningen. Als er geen 
vergunning is mag er niet worden opgegraven. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt namens de minister van OCW voor de wettelijke 
bescherming van de rijksmonumenten.24 Archeologische vindplaatsen zoals het 
onderwatererfgoed vallen ook hieronder. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het 
kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de 
Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. 
Bovendien is de Rijksdienst bevoegd om op te graven. Vergunningen voor opgravingen worden 
verstrekt door het Ministerie van OCW.  

III.3	Conclusie	
Het onderwatererfgoed is belangrijk voor het historisch besef. Doordat het gemeenschappelijk 
erfgoed is, leren we er van dat we een geschiedenis delen met elkaar en met andere volken. De 
informatie over deze geschiedenis ligt opgeslagen in het onderwatererfgoed. Archeologen zien 
een scheepswrak als een tijdscapsule, als een goed bewaard deel van de geschiedenis. Het schip 
is gezonken en sindsdien heeft de tijd stilgestaan. Onder water, onder een laag sedimenten, kan 
een schip goed bewaard zijn, waardoor nog veel in oorspronkelijke context gevonden kan 
worden. Door het wrak te onderzoeken kan er geleerd worden over de geschiedenis. Er kan een 
antwoord gevonden worden op vragen als: wat werd er verhandeld, en met wie, wie ging er mee 
aan boord, waar bestonden de maaltijden uit, hoe sliep men, wat deed men aan boord, hoe 
werden de schepen gebouwd, en hoe werden ze gerepareerd, welke lading werd er 

 

22 tekst en annex van de Unesco Conventie http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
23 Monumentenwet 1988, hoofdstuk 5, artikel 39, lid 1: Het is verboden opgravingen te doen zonder 
schriftelijke vergunning van Onze Minister.  
24 http://www.cultureelerfgoed.nl, website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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meegenomen etc. Hierbij gaat het dan vooral om de intrinsieke informatie, de informatie die van 
het wrak af te lezen valt.25  

Het is dus belangrijk om het onderwatererfgoed zo goed mogelijk te beschermen. Het beheer 
van het cultureel erfgoed in Nederland is geregeld in de wetgeving. Deze wetgeving is gemaakt 
op basis van internationale verdragen. Belangrijk principe daarbij is dat het de voorkeur heeft 
om het erfgoed in situ te bewaren. De verantwoordelijkheid voor het erfgoed ligt wettelijk 
gezien bij de overheid. Voor de andere instanties/personen geldt: kijken mag, aankomen pas na 
het verkrijgen van een vergunning. 

 

25 Mensch, Object als informatiedrager. De extrinsieke informatie, de informatie over het object in 
archieven (brieven, journalen, dagboeken etc.) wordt vaak geraadpleegd als men een scheepswrak 
vermoedt, of wordt geraadpleegd als er een schip gevonden is. 

Figuur 8 Het wrak De Vrouw Maria. Foto: National Board of Antiquities 
Finland. 
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IV.	Problemen	bij	het	beheer	van	Nederlands	onderwatererfgoed	
Het onderwatererfgoed wordt bedreigd door de mens en de natuur. De sedimenten op de 
bodem van zeeën en rivieren en de zuurstofarme omgeving zijn gunstig voor het behoud van 
erfgoed in situ. Maar ondanks het feit dat veel erfgoed daar al eeuwenlang bewaard ligt, zijn er 
toch bedreigingen waardoor het verloren kan gaan.  

Een grote bedreiging is de natuur. De veranderende zeestromen kunnen een scheepswrak 
blootleggen doordat de beschermende sedimentslaag wordt weggespoeld. Maar daarnaast zijn 
er ook bacteriën, schimmels en andere organismen die het onderwatererfgoed kunnen 
aantasten. Een voorbeeld hiervan is paalworm. De paalworm kan hout dat boven de 
zeebodemoppervlakte uitsteekt binnen enkele maanden volledig weg eten en vormt daarom 
een van de grootste biologische bedreigingen voor houten scheepswrakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 De teredo navalis (de paalworm).(gedownload van www.palendijk.nl/geschiedenis) 

Een andere bedreiging voor het erfgoed is de mens. Op verschillende manieren is de mens, 
bedoeld of onbedoeld, een bedreiging voor het onderwatererfgoed. Ten eerste zijn er de 
schatzoekers. Dit kunnen particulieren zijn die bijvoorbeeld bewust op zoek gaan naar vondsten 
van scheepswrakken. Het kunnen ook grote commerciële bedrijven zijn die actief op zoek zijn 
naar schatten op de bodem van de zee. De wrakken worden meestal vernietigd, de vondsten 
commercieel verkocht, veelal aan particulieren. Ten tweede zijn er amateurduikers die als hobby 
duiken op wrakken. Zij zijn misschien niet direct op zoek naar schatten of vondsten, maar door 
gebrek aan kennis maken zij (onbedoeld) soms iets stuk tijdens een duik. Infrastructurele 
projecten vormen ook een groot gevaar. De zeebodem wordt op grote schaal geëxploiteerd, 
vaarwateren worden verdiept en windmolenparken worden aangelegd. Al deze ingrepen 
vormen een bedreiging voor het bodemarchief. Ook de visserij kan een bedreiging zijn voor het 
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onderwatererfgoed. Schepen kunnen met hun netten de wrakken beschadigen doordat ze er 
langs varen. Soms wordt ook met opzet vlak langs of rond scheepswrakken gevist, op deze 
plekken bevindt zich namelijk vaak veel vis. 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan om de bedreigingen voor het 
onderwatererfgoed in kaart te brengen. In het Cultuur 2000 project Monitoring Visualizing and 
Safeguarding North European Shipwreck Sites (MoSS) zijn in Europees verband wrakken in 
verschillende landen – waaronder Nederland - onderzocht. Ook zijn er pogingen ondernomen 
om methoden voor een actieve bescherming onder water uit te testen.26 In een ander Europees 
project, the Bacterial Decay of Wood (BACPOLES) is de focus voor onderzoek de bacteriologische 
aantasting van hout, op land en onder water geweest. Ook in dit onderzoek heeft Nederland een 
rol gespeeld.27 De gegevens die worden verkregen uit deze onderzoeken kunnen van belang zijn 
voor de fysieke bescherming van onderwatererfgoed.  

De bedreigingen door de mens zijn te wijten aan een aantal factoren. Ten eerste is er de 
onwetendheid over het belang van dit erfgoed voor ons begrip van de geschiedenis. Men weet 
niet hoeveel informatie er verloren gaat als er onderdelen van een wrak onder water 
meegenomen of stukgemaakt worden. Kennis hierover is van groot belang. De slechte 
zichtbaarheid van het onderwatererfgoed zorgt er bovendien voor dat het niet goed in de gaten 
gehouden kan worden. Het lijkt of dit erfgoed maar voor een kleine groep mensen toegankelijk 
is, voor de professionals en voor duikers. Er wordt niet veel opgegraven en bijvoorbeeld 
tentoongesteld in een museum.28 De scheepswrakken worden bij voorkeur beschermd onder 
water (in situ). Een manier om dit te doen is door er een net overheen te leggen. Dit gebeurt 
vooral bij schepen die boven de zeebodem uitsteken en die op een of andere manier bedreigd 
worden. Deze manier van beschermen is effectief als er alleen van bescherming wordt 
uitgegaan. Voor de zichtbaarheid zijn de netten geen goede optie. Eenmaal opgegraven en 
tentoongesteld is er wel veel belangstelling voor. Het museum dat is gebouwd om het 17de 
eeuwse schip de Vasa tentoon te stellen is het meest bezochte museum in Zweden29. In 
Nederland is er veel belangstelling voor de Batavia en De 7 Provinciën op de Bataviawerf. Zelfs 
het feit dat dit reconstructies zijn en geen authentieke objecten doet geen afbreuk aan de 
belangstelling. Het is lastig om support te krijgen voor een intensief en kostbaar beschermings- 
en onderzoeksbeleid voor het onderwatererfgoed. Door de slechte zichtbaarheid bestaat er nog 
weinig notie en begrip dat dit erfgoed bestaat, kwetsbaar is en actief moet worden beheerd. En 
juist bij het beheer van dit erfgoed is dit begrip bij verschillende stakeholders van groot belang. 

 

26 http://www.mossproject.eu, website van het MoSS Project.  
27 http://www.bacpoles.nl,  website van het BACPOLES Project. 
28 dit proces van een object uit de huidige context halen en naar een museum brengen wordt 
musealisering genoemd. (Mensch, Object als informatiedrager).  
29 http://www.vasamuseet.se, website van het Vasa museum. 
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IV.1	Stakeholders	
Naast de natuurlijke en menselijke bedreigingen van het onderwatererfgoed is er nog een 
probleem. Bij het beheer en het gebruik van dit erfgoed zijn veel partijen betrokken. Dit zijn de 
stakeholders: iedereen die iets met het beheer van het onderwatererfgoed te maken heeft, of 
dat nu bewust of onbewust is. Het is niet alleen de overheid, die de verantwoordelijkheid heeft 
over het beheer van het erfgoed, en de sportduikers die graag op de wrakken duiken, maar ook 
de projectontwikkelaars die bijvoorbeeld met boringen in de grond het bodemarchief aan 
kunnen tasten.  

Overheid 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten 
en cultuurlandschap. De afdeling Scheepsarcheologie valt onder de sector Kennis. Het 
voormalige NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie) is hierin 
opgenomen sinds 1995. Deze afdeling heeft tot voor kort naast een aantal onderzoekers en 
specialisten ook een archeologisch duikteam 
gehad dat verkennende duiken maakte naar 
nieuwe vondstmeldingen en voerde onderzoek 
uit op wrakken. De taak van de overheid met 
betrekking tot het onderwatererfgoed is een 
kennis- en beheertaak.  

Commerciële bedrijven 

Er zijn op dit moment twee commerciële 
bedrijven die een vergunning hebben om 
opgravingen te doen: ADC (Archeologisch 
Diensten Centrum) en RAAP (Adviesbureau 
voor Archeologische Monumentenzorg en 
Cultuurhistorie). RAAP adviseert overheden, bedrijven en particuliere instellingen in heel 
Nederland in het kader van infrastructurele werken, nieuwbouw, waterbeheer en 
natuurontwikkeling. RAAP richt zich op alle facetten van de archeologische monumentenzorg: 
van beleidskaarten, archeologiebeleid en vooronderzoek, tot begeleiding, opgraving en 
inrichting. ADC adviseert bedrijven en overheidsinstanties (vooral gemeenten) in het 
archeologisch werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om archeologisch vooronderzoek, begeleiding, 
opgravingen, beleid en presentaties voor publiek. Voor de maritieme archeologische projecten 
verwacht ADC de komende tijd veel werk: ‘door infrastructurele aanpassingen en 
saneringsverplichtingen verwachten we de komende jaren vele ingrepen in de waterbodems.’30 

 

 

30 http://www.archeologie.nl/index.php?do=content&id=21&tt=page&document=archeo&parent_id=0 
(geraadpleegd op 13/8/09). 

Figuur 10 Het NISA in Lelystad (gedownload van 
www.cultureelerfgoed.nl op 21/9/09) 
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Amateur archeologen 

Er bestaat een grote groep amateur archeologen in Nederland. Deze amateurarcheologen 
hebben zich aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Amateur Archeologen. Omdat er grote 
belangstelling was voor de onderwaterarcheologie, is er vanuit de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland31 de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) 
opgezet. De LWAOW is een landelijke werkgroep van amateurarcheologen32. Deze werkgroep 
heeft een hechte band met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij voeren een aantal 
taken uit bij het archeologisch veldwerk: 

- inventariseren van vondstmeldingen, 
- uitvoeren van verkenningen onder water, 
- inmeten en intekenen van het vondstgebied met behulp van computerprogramma, 
- opgraven onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
- eventueel bergen, tekenen en conserveren van vondsten, 
- verslag uitbrengen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Verder organiseert de LWAOW evenementen voor de leden waar men kan leren van elkaars 
ervaringen en die van professionele archeologen. Er worden ook cursussen georganiseerd in 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om andere amateurs een 
archeologische achtergrond te bieden. Een andere stichting is STIMON (Stichting Maritiem 
Onderzoek Nederland). Net als de LWAOW werkt de STIMON op een aantal vlakken samen met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De STIMON heeft op haar website de verschillende 
groepen leden omschreven33: 

- personen en/of organisaties met voldoende duiktechnische kennis en ervaring om 
uitvoering te kunnen geven aan maritiem archeologisch dan wel andere vormen van 
onderzoek; 

- personen en/of organisaties met belangstelling voor en ervaring in het onderzoek van 
archieven,die zich bezig houden met de constructiemethoden van oude schepen, het 
verzamelen van gegevens over scheepswrakken op/voor de Nederlandse kust ten 
behoeve van geautomatiseerde gegevens ver- en bewerking, etc.; 

- eigenaren van schepen van waar af duiken worden gemaakt en die al of niet zijn 
ingericht voor het opsporen van wrakken en/of het doen van maritiem archeologisch 
onderzoek; 

- personen en/of organisaties die via donaties aan de STIMON hun instemming met de 
doelstellingen van de stichting betuigen en geïnformeerd willen blijven over het wel en 
wee van de stichting. 

 

31 de AWN is een vereniging voor amateurarcheologen. 
32 http://www.lwaow.nl.  
33 http://www.stimon.org.  
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- personen en/of organisaties die vanuit welke 
interesse dan ook voornamelijk duiken op 
scheepswrakken; 

De leden van de LWAOW en STIMON zijn vooral 
amateurs met een grote belangstelling voor het 
onderwatererfgoed. Het doel is dan ook een beter 
begrip van het onderwatererfgoed en meewerken aan 
het beheer daarvan. 

Projectontwikkelaars 

Sinds het Verdrag van Malta, dat in 1992 door 
Nederland is ondertekend, zijn de uitvoerders van 
infrastructurele projecten een officiële partner 
geworden in het beheer van het onderwatererfgoed. 
Het Verdrag van Malta gaat uit van het beginsel dat de 
verstoorder betaalt. Voordat er een project wordt 
uitgevoerd moet er vooronderzoek gedaan worden. 
Als er archeologisch erfgoed gevonden wordt vindt er 
een afweging plaats: behouden, opgraven of verloren 
laten gaan.  

Visserij  

De stakeholders in de visserij kunnen in twee groepen 
verdeeld worden. De ene groep bestaat uit de vissers 
in vissersboten die met hun netten verstrikt raken in 
scheepswrakken.  

De andere groep zijn de sportvissers. Een sportvisser is 
geïnteresseerd in de wrakken omdat er veelal veel vis 
rond de wrakken zwemt. Op de site 
www.deltavissers.nl (een online sportviskrant) wordt 
er af en toe geschreven over welke wrakken waar 
liggen en of het interessant is om op te duiken.  

Sportduikers 

Er zijn steeds meer sportduikers die toegang hebben 
tot het onderwatererfgoed. Door middel van nieuwe 
technieken kunnen ze langer onder water blijven en 
dieper duiken. Ook is er betere apparatuur 
beschikbaar om wrakken op te sporen.  

Archeologie maakt bouwplan 
stadhuis Weert duurder 

 
Van onze verslaggever 
WEERT 

Een door adviesbureau RAAP 
uitgevoerd archeologisch 
vooronderzoek voor de 
bouwlocatie heeft tot de 
conclusie geleid dat de kansen 
om in het gebied belangrijke 
archeologische vondsten aan te 
treffen hoog zijn.  
Daarbij gaat het om vondsten uit 
de Landbouwersperiode tot en 
met de Middeleeuwen, het 
tijdsbestek van 5300 voor 
Christus tot ca 1300 na Christus.  
Zelfs wordt er rekening 
gehouden met nog oudere 
vondsten tot ongeveer 10.000 
jaar geleden.  
Bovendien bestaat de 
mogelijkheid dat in de zuidelijke 
hoek van het plangebied, hier 
lag vroeger de buurtschap Op 
Dries, bewonerssporen uit 
meerdere tijdsperioden in 
verschillende archeologische 
lagen gevonden worden.  
Aan de noordelijke rand van het 
gebied zitten mogelijk resten van 
de oude stadsgracht met 
omwalling in de grond. 
Gezien deze hoge archeologische 
verwachtingen adviseert RAAP 
om aan de 
graafwerkzaamheden voor de 
bouw van de parkeergarage 
onder het nieuwe Weerter 
stadhuis een uitgebreide 
opgraving te verbinden. Hiervoor 
wordt een plan van aanpak 
opgesteld. 

Erfgoedstem Nieuwsoverzicht 30 
april 2009 
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Er zijn veel sportduikers die op 
wrakken duiken en er is veel 
activiteit van die wrakduikers online. 
Onderstaande lijst is vooral een 
overzicht van websites die niet bij 
een duikvereniging horen. Er zijn 
heel veel duikverenigingen die op 
hun website een overzicht geven van 
wrakken in de buurt waar op 
gedoken kan worden: 

- The WrecksiteSite met grote 
database van posities, 
kaarten en foto's; 

- www.wrakkensite.nl; 
- Sirene Noordzee 

duikvereniging in 
Scheveningen; 

- Oosterschelde 
wrakkenregister van de 
vrijdagavond duikers; 

- www.digischool.nl; 
- www.wrakkenschool.nl geeft 

coördinaten en het verhaal van verschillende wrakken; 
- www.wrakkendata.nl, een uit de hand gelopen hobby van twee sportduikers, met een 

kleine database met wrakken; 
- Wrakduikstichting de Roompot Wrakduiken voor de kust van Zeeland; 

Deze lijst is niet volledig. Het is ook niet de bedoeling om hier een compleet overzicht te geven 
van de informatie die online te vinden is, maar wel om een idee te geven van de veelheid van die 
informatie. 

Musea 

Maritieme en historische musea hebben veel informatie over schepen en hun geschiedenis in 
huis. Kennis over de geschiedenis en ook kennis over de manier van presenteren van die 
geschiedenis. Ook hebben ze een collectie die informatie bevat over waar zich bijvoorbeeld 
vondsten van wrakken in bevinden. Deze collectie kan als bron van kennis dienen voor 
onderzoek naar nieuwe vondsten. Musea zijn ook op een andere manier betrokken bij de 
vondsten. Deze vondsten komen niet altijd via de legale weg bij een museum terecht. Vondsten 
die door schatgraverij naar boven komen worden verkocht op veilingen en soms aangeboden 
aan musea. Zo zijn musea ook een afzetmarkt voor de schatgraverij.  

Figuur 11 Boek over wrakvissen (gedownload van 
http://www.vistips.nl op 29/8/09) 
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IV.2	Samenwerking	tussen	de	stakeholders	
Samenwerking tussen deze verschillende groepen met verschillende doelen en uiteenlopende 
achtergronden is niet gemakkelijk en komt daardoor ook niet veel voor. Daarvoor zijn een aantal 
oorzaken aan te wijzen: 

- De stakeholders hebben uiteenlopende belangen. Archeologen willen onderzoek doen 
om een deel van de geschiedenis beter te begrijpen. Commerciële bergers willen 
vondsten met economische waarde bergen zodat er geld verdiend kan worden.34 

- Men spreekt niet altijd elkaars taal. Projectontwikkelaars hebben bijvoorbeeld een 
andere archeologische achtergrond dan archeologen hebben, en een andere benadering 
van het erfgoed. Men gebruikt vooral het eigen jargon.35 

- De samenwerking tussen de stakeholders is er soms wel, maar er is geen integratie 
tussen die samenwerkingsverbanden. Het blijven eilandjes. De samenwerking beperkt 
zich tot samenwerking tussen twee groepen stakeholders.  

- Sportduikers of amateurs krijgen slecht toegang tot het onderzoeksteam van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, omdat ze niet de juiste papieren hebben om 
bijvoorbeeld mee te doen met opgravingen.36 En als je niet in aanmerking komt voor een 
vergunning mag je volgens de wet alleen ‘kijken’ en niet ‘aankomen’.  

- Overheden hebben sinds 1 september 2007 een eigen rol. Gemeenten moeten rekening 
houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om 
‘archeologische attentiegebieden’ aan te wijzen. Voor die gebieden moeten gemeenten 
hun bestaande bestemmingsplannen aanpassen. Door deze nieuwe situatie is niet altijd 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook weten de gemeenten en provincies niet 
altijd even goed waar de kennis en ervaring vandaan moet komen om een goed beleid 
uit te stippelen. 

IV.3	Conclusie	
Er zijn een aantal problemen bij een goed beheer van het onderwatererfgoed. Er zijn natuurlijke 
bedreigingen, zoals de paalworm, die onderzocht moeten worden. De resultaten van die 
onderzoeken worden niet op grote schaal bekend gemaakt omdat er te weinig samenwerking is 
tussen de betrokkenen.  
De menselijke bedreigingen van het erfgoed komen voort uit gebrek aan kennis en begrip voor 
de rijkdom aan informatie die het onderwatererfgoed kan bieden. Door het weghalen van 
vondsten van wrakken voor eigen gebruik, of het (onbedoeld) stuk maken van onderdelen van 
een wrak tijdens een duik of tijdens het vissen kan veel informatie verloren gaan. Doordat er 
veel vindplaatsen zijn en doordat ze uit het zicht onder water liggen is het niet gemakkelijk of 
zelfs niet haalbaar om te controleren of de regels en wetten goed nageleefd worden. Een manier 
om de bescherming tegen natuurlijke en menselijke bedreigingen te waarborgen is het 

 

34 E. Boesten, Archaeological and/or Historic Valuable Shipwrecks in International waters (Den Haag 2002) 
10/11. 
35 J. Bazelmans, ‘Slagingskansen voor projecten met een lange adem’, Nieuwsbrief Belvedère 31 (2007). 
36 Manders, Managing the Maritime Heritage under Water, 129. 



[30] 

 

afschermen met een net. Deze methode is effectief, maar sluit het schip af van de buitenwereld, 
waardoor er geen onderzoek meer naar gedaan kan worden en waardoor er niet meer van 
genoten kan worden. 

Omdat er zoveel stakeholders betrokken zijn bij het onderwatererfgoed is het lastig voor de 
overheid om het beheer voor dit erfgoed goed uit te voeren. Aan de andere kant willen de 
stakeholders het meestal wel goed doen maar is er geen toegang tot de kennis over het juiste 
gebruik van het erfgoed.  
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V.	Samenwerken	als	Oplossing	voor	de	Problemen	
Het onderwatererfgoed wordt bedreigd, door de natuur en door de mens. Er zijn in de loop van 
de tijd een aantal oplossingen bedacht om deze bedreigingen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld 
door aangescherpte regelgeving of door het erfgoed te beschermen onder netten37. De slechte 
zichtbaarheid is een nadeel. En een wrak veilig verscholen onder een net is niet meer 
toegankelijk voor professionals voor onderzoek, en niet voor duikers voor het plezier. De wetten 
en de netten zorgen niet voor een betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 
verschillende stakeholders, terwijl door een beter begrip van het erfgoed en van elkaar een deel 
van de bedreigingen voor het erfgoed misschien al opgelost had kunnen worden. 

 

De natuurlijke bedreigingen van het onderwatererfgoed zijn voor een deel te onderzoeken en te 
bestrijden. Vooral internationaal wordt er samengewerkt bij onderzoek naar de aantasting van 
het gemeenschappelijk erfgoed. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het 
beheer eventueel aan te passen en samen met buitenlandse partners een beleid te formuleren 
zodat bijvoorbeeld het hout van de scheepswrakken minder of minder snel aangetast zal 
worden. De samenwerking met andere partners is hierin van belang. De kostenbesparing is een 
goed argument voor samenwerking, maar ook gedeelde last bij een gedeelde 
verantwoordelijkheid spreken voor samenwerking. Bovendien weten tien mensen meer dan 
twee, en krijgt men door overleg meer begrip voor elkaar. 

V.1	Wie	moeten	er	samenwerken?	
Uitkomsten van onderzoeken, opvallende bevindingen tijdens een duik, problemen met 
wetgeving, nieuws over vondstmeldingen en meer van dit soort onderwerpen zouden door de 
personen en organisaties die ‘dagelijks’ met het beheer van het onderwatererfgoed te maken 

 

37 Het is niet zo dat alle wrakken onder netten liggen, maar het is wel een manier om een wrak goed te 
kunnen beschermen. Wellicht dat er in de toekomst meer wrakken op deze manier beschermd zullen 
worden. 

Figuur 12 het beschermen van wrakken onder water door middel van netten (afbeeldingen gedownload van 
http://www.machuproject.eu/documenten/Vitr%205_art%20Machu_b.pdf op 26/9/09)  
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heeft gezamenlijk besproken moeten worden. Het gaat dan in de eerste plaats om de 
professionals en om de groepen die direct en veel met de professionals samenwerken. Dat zijn 
dan: de politiek, de overheid, de commerciële bedrijven en de amateur-archeologen die zich 
verenigd hebben.  

Omdat deze professionals het beheer van het onderwatererfgoed zo goed mogelijk te willen 
uitvoeren, wordt er al samengewerkt door een aantal groepen. Dit kunnen langdurige intensieve 
samenwerkingsverbanden zijn, maar ook samenwerking in een eenmalig project. Hieronder 
wordt een aantal van deze bestaande samenwerkingsverbanden besproken.  

Politiek 

In de politiek heeft men, nadat zich bij vondsten in het buitenland problemen hadden 
voorgedaan38, een interdepartementale commissie in het leven geroepen van de drie partijen 
die betrokken zijn bij het beheer van Nederlandse historische wrakken in het buitenland: 

- het Ministerie van Buitenlandse Zaken, vanwege de betrekkingen tussen Nederland en 
de betrokken staat;  

- het Ministerie van Financiën, vanwege het privaatrechtelijk beheer van wrakken 
waarvan de Nederlandse staat eigenaar is;39  

- het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vanwege de cultuurhistorische 
waarde van deze wrakken en als verantwoordelijke voor het erfgoed. 

Om de verschillende aspecten goed op elkaar af te stemmen is er in 2002 door de 
verantwoordelijke staatssecretarissen een beleidskader opgesteld: het Interdepartementaal 
beleidskader ‘Nederlandse Historische Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen in den 
vreemde’.40 Hierin zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd over hoe men om moet gaan met 
een scheepsvondst of –vindplaats in het buitenland. Dit beleidskader zal moeten leiden tot een 
consistent beleid, waarbij meer dan voorheen beslissingen over het beheer van de vondsten 
gebaseerd worden op een zorgvuldige belangenafweging. De drie partijen zullen een beslissing 
gezamenlijk voorbereiden.41  

Omdat het Interdepartementaal beleidskader ‘Nederlandse Historische Scheepsvondsten en 
Scheepsvindplaatsen in den vreemde’ niet voldoende houvast bleek te bieden om tot een 
verantwoorde beslissing wat betreft het bergen van een historisch waardevol scheepswrak te 

 

38 In december 2005 werd bekend dat het in de Goodwin Sands gezonken schip de Rooswijk werd 
geborgen door een commerciële berger, met medeweten van de Nederlandse staat. 
39 De Nederlandse staat is bijvoorbeeld eigenaar van VOC-schepen. De Staat der Nederlanden, 
rechtsopvolger van de Bataafse Republiek, nam de failliete boedel van de VOC in 1799 over en claimt al 
het erfgoed die uit gezonken VOC-schepen, waar ook ter wereld, wordt geborgen. De dienst Domeinen 
van het ministerie van Financiën vertegenwoordigt de Staat als eigenaar. (http://www.domeinen-oz.nl).  
40 http://parlis.nl/pdf/kamerstukken/KST61687.pdf. 
41 Interdepartementaal beleidskader ‘Nederlandse Historische Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen 
in den vreemde’, p. 1. 
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komen, is het verder uitgewerkt. Een beslisboom42 moet duidelijkheid scheppen in de te volgen 
stappen (zie bijlage). Hiermee moet voor alle betrokkenen duidelijk worden wie welke 
verantwoordelijkheden heeft en hoe men dient te handelen. Bovendien zal er een commissie 
scheepsvondsten ingesteld worden. Wie er in de commissie zitting nemen en wat de taken van 
deze commissie zullen zijn zal omschreven zijn in het instellingsbesluit van de Commissie 
scheepsvondsten.43 

Amateur archeologen en overheid 

De duikgemeenschap, en dan vooral de amateurarcheologen helpen mee met de overheid in het 
beheer van het onderwatererfgoed. Amateur archeologen, meestal lid van de STIMON of 
LWAOW, verzamelen informatie van sites.44 Door gerichte voorlichting en stimulering van 

lidmaatschap van de LWAOW wordt 
geprobeerd een mentaliteitsverandering 
voor elkaar te krijgen. Hierbij wordt 
geprobeerd deze groepen als het ware de 
ogen en oren te laten zijn van degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer onder 
water. Het kan dan zowel gaan om de 
melding van nieuwe waarnemingen als het 
monitoren van bekende vindplaatsen. Met 
een aantal van deze groepen werkt de 
overheid goed samen.45  

Professionals internationaal 

Een Europees project waarin is geprobeerd 
om nieuwe invalshoeken en technieken te 
ontwikkelen voor een effectiever beheer van 
het onderwatererfgoed is MAnaging Cultural 
Heritage Underwater (MACHU). Hierin is 
vooral geprobeerd om samenwerking op 
gang te brengen tussen verschillende 
stakeholders in het beheer van het 
onderwatererfgoed, zoals professionele 
archeologen, waterbeheerders (o.a. 

 

42http://www.minocw.nl/documenten/beslisboom%20voc%20wrakken%20versie%2024april2008%20(2).p
df. 
43 Het instellingsbesluit is nog niet gepubliceerd (12/8/09). 
44 Manders en Maarleveld, Managing the Maritime Heritage under Water. 
45 Een product van die samenwerking is  een gezamenlijke uitgave van de RACM (nu Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed) en de LWAOW, waarin 63 vindplaatsen worden beschreven: Akker, J. van den et al 
(eds.), Bundel Maritieme Vindplaatsen( Amersfoort 2007). 

Figuur 13 De voorkant van het tweede Machu-report 
(www.machuproject.eu) 
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Rijkswaterstaat) en amateurarcheologen. De basis van het project vormt een GIS applicatie 
(Geografisch Informatie Systeem) die actief moet helpen bij het beheer van het 
onderwatererfgoed en waarin informatie van verschillende groepen samenkomt. Met behulp 
van MACHU kan in de toekomst de rijkdom van, maar ook de druk op dit erfgoed duidelijk 
worden gemaakt en zelfs worden voorspeld. Door middel van erosie-sedimentatie modellen kan 
worden nagegaan waar zand verdwijnt en wrakken vrij komen te liggen. Lokale effecten van 
bodemingrepen op het erfgoed worden zichtbaar, net als de gevolgen die zij hebben voor een 
veel groter gebied. Er zijn meer zaken die van belang zijn bij een goed beheer: geschiedkundige 
en bodemkundige data worden gebruikt om aandachtsgebieden vast te stellen. Ook wordt er 
rekening gehouden met de natuurlijke omstandigheden en daarbij vooral ook de 
bewaarcondities in de bodem. Hierdoor kan de kwaliteit van het aangetroffen, maar vooral ook 
van het nog niet aangetroffen materiaal worden ingeschat. Internationaal gezien is het project 
van belang omdat het onder meer een mogelijkheid biedt om beheer te voeren in gebieden met 
een gezamenlijke (Europese) verantwoordelijkheid.46  

Professionals onderling 

MUA – Museum of Underwater Archeology  

Het MUA47 is een online museum om onderwaterarcheologen en maritieme historici de 
gelegenheid te geven om hun onderzoek aan het publiek te presenteren. Het museum heeft 
projecten geïnitieerd en een actieve facebook-group opgezet. ‘Our goal is to help ethically 
committed underwater archaeologists from around the world to share their passion for 
exploration, research and their findings with the general public.’48 Op de site wordt vooral 
nieuws over onderwerpen die met de (onderwater)archeologie te maken hebben gepubliceerd: 

- nieuws over webgerelateerde onderwerpen (wat is er nieuw op het web, gadgets); 
- nieuws voor studenten over de onderwaterarcheologie; 
- quotes van andere weblogs over het onderwerp; 
- updates over opgravingen, surveys en dergelijke; 
- links naar interviews, artikelen, radio-interviews en andere media. 

Overkoepelend 

Erfgoed Nederland.  

Archeologie is een van de aandachtsgebieden van Erfgoed Nederland. Projecten die Erfgoed 
Nederland uitvoert met betrekking tot de archeologie zijn onder meer: het organiseren van de 
Reuvensdagen (een algemeen wetenschappelijk archeologisch congres waar archeologen uit alle 
geledingen en specialismen samenkomen), het opzetten van een mailinglijst om archeologen en 

 

46 http://www.machuproject.eu, website van het Machu Project.  
47 http://www.uri.edu/mua, website van de MUA.  
48 http://www.facebook.com/group.php?gid=47620290622 (geraadpleegd 16/7/09). 
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andere belangstellenden op de hoogte te houden over algemene archeologische onderwerpen 
en het opzetten van een digitale bibliografie van de Nederlandse archeologie.  

Stichting archeologie en publiek 

Deze stichting wil het publiek op de hoogte houden over publieksarcheologie, door middel van 
het brengen van nieuwsverstrekking, een bibliografie opzetten met relevante literatuur over 
publieksbereik en educatie en media in relatie tot archeologie. 49 

De samenwerking tussen een aantal stakeholders, onderling of tussen stakeholders met andere 
partijen is over het algemeen goed. Het probleem is echter dat er geen grotere 
samenwerkingsverbanden zijn, in ieder geval niet op regelmatige basis (dus anders dan elkaar 
tegenkomen bij vergaderingen of Schervendagen50). Grootschalige samenwerking, of 
kennisuitwisseling door het bespreken van problemen en uitwisselen van informatie en ervaring 
zou kunnen leiden tot een beter begrip voor elkaar en elkaars beweegredenen. 

Een van de vormen van samenwerking is een onderwatererfgoedcommunity op het internet. De 
verschillende stakeholders zou je al de 
‘archeologische 
onderwatergemeenschap’ kunnen 
noemen, maar dit is eerder een 
verzamelnaam dan een praktiserende 
community. Een vorm waarin actief 
samengewerkt kan worden is een 
Community of Practice, een 
overkoepelde community die plaats biedt 
aan leden uit de verschillende groepen 
stakeholders met een website waarop 
gediscussieerd kan worden, waar 
documenten, ervaringen en advies 
uitgewisseld kunnen worden. 

V.2	Community	of	Practice	
“Communities of Practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a 
passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting 
on an ongoing basis.”51 

 

49 http://www.publieksarcheologie.nl, website van de Stichting Archeologie en Publiek.  
50 de Schervendagen zijn jaarlijkse bijeenkomsten, georganiseerd door de LWAOW. Hier komen 
amateurarcheologen en geïnteresseerden naar toe voor lezingen, het laten zien van vondsten aan 
specialisten, het informeren over opgravingen en onderzoek en elkaar ontmoeten. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is hier ook altijd aanwezig. 
51 Definitie van Etienne Wenger http://www.ewenger.com (geraadpleegd 9/8/09).  

Figuur 14 Duikers van de LWAOW krijgen een cursus 
onderwaterarcheologie. Foto: M. Manders 
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Communities of Practice (CoP) bestaan al sinds 
mensenheugenis. De gilden uit de Middeleeuwen zijn 
er een voorbeeld van. De reden waarom dit onderwerp 
nu weer de aandacht krijgt is omdat organisaties en 
instellingen graag beter de kennis willen managen. Ze 
zien in dat de informele interacties tussen de 
medewerkers of met mensen buiten de organisatie 
waardevol zijn. Ze realiseren zich dat er veel kennis in 
deze CoP’s omgaat, en door ze beter te managen of te 
begeleiden kan een organisatie er voor zorgen dat de 
kennis niet verloren gaat. Ze kan er voor zorgen dat er 
een structuur komt waardoor de communities 
waardevolle informatie met de organisatie delen. De 
grondlegger voor de term Communities of Practice is 
Etienne Wenger. De definitie waar deze paragraaf mee 
begon is van hem. Etienne Wenger is een onderzoeker 
en autoriteit op het gebied van social learning en 
Communities of Practice. Hij is de auteur en co-auteur 
van boeken over communities of practice, waaronder 
Situated Learning, waar de term is 
uitgevonden, Communities of Practice: learning, 
meaning, and identity, waarin hij een theorie beschrijft 
die gebasseerd is op het concept, en Cultivating 
Communities of Practice, voor organisaties die hun 
kennisstrategie op een community of practice willen 
gaan baseren. Ik gebruik voor deze scriptie de twee 
laatste boeken. 

Het samen leren, het collectieve leren leidt tot 
practices die het resultaat zijn van de doelen die met 
het samen leren nagestreefd worden. Deze praktijken 
zijn het ‘eigendom’ van die communities, daarom 
heten ze ‘Communities of Practice’.52 

Het begrip Praktijk doet denken aan ‘doen’, van 
praktiseren, in praktijk brengen. Maar het begrip 
bestaat uit meer dan alleen doen. Het begrip heeft een 
aantal basisaspecten. De eerste is praktijk als betekenis. We geven betekenis aan de dingen waar 
we over nadenken, waar we aan werken, waar we over praten, dingen die ons aan het hart gaan 
of dingen die we doen op de automatische piloot, waar we met anderen van mening over 

 

52 E. Wenger, Communities of Practice. Learning, meaning and Identity,(New York 1998) 45: The concept of 
practice.  

In het dagelijks leven is een 
individu, soms ongemerkt, lid 
van meerdere communities: je 
hardloopgroep met wie je na het 
hardlopen elke zaterdag alles 
over het lopen, de kleding, de 
spierpijn bespreekt, de buren 
met kinderen met wie je je 
ervaringen over het opvoeden 
van je kinderen regelmatig 
bespreekt, het Groups 
internetforum via LinkedIn waar 
je leest en meepraat over je 
interesses, met je partner met 
wie je je gezin zo goed mogelijk 
organiseert, met je collega’s in 
de koffiekamer met wie je 
werkgerelateerde zaken 
bespreekt. Ongemerkt en 
informeel leer je veel van die 
gesprekken. Het is leuk om 
kennis te delen met anderen die 
dezelfde passie voor het 
onderwerp hebben, tegen 
dezelfde dingen aanlopen en 
met wie je samen mogelijk tot 
een oplossing kunt komen voor 
de problemen die je tegenkomt 
door samenwerking en 
interactie. De theorie die aan 
een community of practice ten 
grondslag ligt, is dan ook dat 
leren een sociale bezigheid is. 
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wisselen. We geven betekenis aan dingen in ons leven door er met anderen over te praten, dit 
kan over persoonlijke zaken gaan maar ook over werk of hobby. De twee processen die hierin 
een grote rol spelen zijn de participatie en de materialisatie. Participatie is het ergens aan 
deelnemen en de relaties met anderen. Het praten met anderen kan een betekenis geven aan 
individuele acties. Etienne Wenger geeft in zijn boek Communities of Practice het voorbeeld van 
het maken van een beeld van klei53. Met het maken van het beeld voegen we niets toe aan de 
ervaring van de betekenis voor een ander, maar door er over te praten en meningen te uiten 
kunnen we van de betekenis die een ander er aan geeft leren en de ander uitleggen wat onze 
betekenis is. Zo leren we over onszelf en over de ander. 
De materialisatie is het benoemen van de betekenis, van het gesprek over de betekenis. Het zijn 
bijvoorbeeld de notulen van een overleg, de aantekeningen, een ontwerp, een voorstel, 
benamingen, beschrijvingen, coderingen etc. De materialisatie en participatie complementeren 
elkaar. Zonder elkaar zijn de begrippen niet veel waard: de notulen geven zonder de vergadering 
minder informatie of zijn minder waardevol zijn en een 
vergadering zonder notulen zal alleen in de hoofden van 
de deelnemers niet lang beklijven. Deze dualiteit van 
participatie en materialisatie is een van de essenties van 
een community of practice. 

Met onderwatererfgoed bezig zijn is ook betekenis geven 
aan de objecten. Een stuk hout onder water is niet 
interessant, maar het wordt interessanter als er de 
betekenis van een 17de eeuws wrak aan gegeven wordt. 
De objecten zijn hiermee dragers geworden van culturele 
betekenissen.54 In het kader van de betekenis zijn drie 
niveaus te onderscheiden.55 Het fysieke object of de 
structurele identiteit van het object is het hout van het 
schip dat op de zeebodem ligt. De functie en betekenis of 
functionele identiteit die aan het object gegeven wordt is 

belangrijk voor de keuze voor eventueel beheer en 
behoud van het gevonden schip. De context of de 
contextuele identiteit is eveneens van belang voor die 
keuze: waar is het schip gevonden, wat is er gevonden. 
Door participatie en materialisatie wordt er betekenis gegeven aan het fysieke object. 
Onderzoek naar gevonden hout op de zeebodem door archeologen bijvoorbeeld door middel 

 

53 Ibidem, 56. 
54 Mensch, Object als informatiedrager, 11. 
55 Ibidem, 12. 

Figuur 15 De boeg van de Titanic. (gedownload 
van 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Maritiem
/Afbeeldingen op 25/9/09) 
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van dendrochronologie56 kan uitwijzen uit welk periode het schip dateert en of het een uniek 
schip is. Een minder uniek schip kan toch bijzonder zijn doordat het bijvoorbeeld in zeer goede 
conditie is. Door participatie van verschillende disciplines wordt er dus betekenis gegeven aan 
het gevonden wrak. Bij de materialisatie van dit onderzoek wordt de betekenis benoemd, 
bijvoorbeeld door de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek beschrijven in een 
rapport, de vondstmeldingen die gedaan worden, tekeningen van sites en foto’s.  

Een ander relevant begrip is Community. De praktijk is datgene wat de community samenbrengt 
en samen houdt. Daarvoor zijn drie redenen te noemen.  

1. De wederzijdse verbondenheid/betrokkenheid. De praktijk bestaat omdat er mensen 
verbonden zijn door acties en de betekenis van die acties met elkaar bespreken. De 
praktijk is geen abstract begrip maar bestaat dus door de wederzijdse betrokkenheid van 
de leden met die praktijk. 

2. Een gemeenschappelijke onderneming: de gemeenschappelijke onderneming zorgt voor 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor openheid, 
meewerken, meedenken, etc. De ‘onderneming’ hoeft geen benoemde onderneming te 
zijn,. Het is het gemeenschappelijk doel van de community. Een organisatie of instelling 
van waaruit de community wordt opgezet of opgestart of onderhouden heeft vaak 
invloed op de community, bijvoorbeeld op het doel van de community of de 

 

56 Dendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met 
het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen 
herkenbare groeiringen http://www.wikipedia.nl (geraadpleegd op 1/9/09).  

Figuur 16 Formulier vondstmelding (procedure bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), als voorbeeld 
voor een vorm van materialisatie in een CoP (gedownload  van http://www.cultureelerfgoed.nl op 
21/9/09) 
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onderwerpen waar ze zich mee bezighoudt. Maar de invloed is nooit zo groot dat de 
organisatie de uitkomst van de community kan beïnvloeden. Dat is namelijk het 
resultaat van overleg in de community. Ook een individueel lid zal niet de invloed 
hebben om een mandaat uit te spreken: de community zal er op reageren na overleg en 
onderhandeling. 

3. Een gedeeld repertoire: het repertoire van een community kan bestaan uit routines, 
woorden, instrumenten, de manier om dingen te doen, verhalen, gebaren, symbolen, 
genres. Het is de identiteit, of de manier waarop de leden uitdrukking geven aan hun 
identiteit. Het is een basis voor de samenwerking. 

De community rond het onderwatererfgoed bestaat uit de professionals die zich vanuit hun 
functie bezig houden met het beheer van het onderwatererfgoed. Deze groep mensen is 
werkzaam bij verschillende instellingen of organisaties. De wederzijdse verbondenheid bestaat 
uit het beheer van het onderwatererfgoed. De gemeenschappelijke onderneming is het zo goed 
mogelijk beheren van dat erfgoed, en het naleven van 
de regels en wetten die in Nederland gelden.  

Praktijken ontwikkelen zich als een gedeelde 
geschiedenis van samen leren. Deze gedeelde 
geschiedenis wordt beïnvloed door vergeten en 
onthouden. Een document kan verloren gaan maar de 
herinnering kan niet gewist worden, of gebeurtenissen 
die we vergeten zijn, herinneren we ons weer aan de 
hand van sporen die ze achter gelaten hebben. Maar de 
participatie en materialisatie kunnen ook veranderingen 
doorgaan waardoor de gedeelde geschiedenis wordt 
gevormd: bijvoorbeeld door veranderende functies van 
leden bij de organisatie of instelling, waardoor ook de 
rol veranderd in de community, maar ook door een 
ander computersysteem waardoor er anders gewerkt 
moet worden. De gedeelde geschiedenis kan ook 
beïnvloed worden door ‘politiek’. Je kunt bijvoorbeeld 
het aangaan van relaties met bepaalde mensen 
opzoeken, verdiepen of vermijden of je kunt specifieke 
documenten of regels of tentoonstellingen of plannen 
promoten om te bespreken in de community.  

Een Community of Practice heeft grenzen. Er is een 
grens tussen degenen die deelnemen aan de community 
en degenen die dat niet doen. De community zal 
manieren ontwikkelen om connecties met de rest van 
de wereld te onderhouden. Dat kan door grensobjecten: 
rondom documenten en andere vormen van materialisatie kunnen de communities hun 

Een CoP is altijd in beweging, en 
dat is hetzelfde met kennis of 
ideeën over hoe het 
onderwatererfgoed beheerd zou 
moeten worden. Door 
onderzoeken, door nieuwe regels 
en wetten en door de 
participatie in een community 
kunnen de inzichten over Best 
Practices veranderen: 

De Annex bij de Unesco 
Convention on the Protection of 
Underwater Cultural Heritage 
van 2001 is een Code of Good 
Practices. Deze Annex is 
geaccepteerd door Nederland. 
Maar hoe werkt een dergelijke 
code in de praktijk? Is het 
haalbaar om je in de praktijk aan 
die code te houden? Zo niet, wat 
moet er aan veranderd worden 
zodat je er wel mee kunt 
werken?  
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connecties organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een wet zijn, of een formulier. Een dergelijk 
product is eigenlijk een reeks gezichtpunten of standpunten. Maar ze kunnen ook connecties 
onderhouden door ‘makelaars’ mensen die elementen van de ene community in de andere 
kunnen brengen. 57 

Kenmerken van een CoP58: 

- aanhoudende wederzijdse relaties – harmonieus of een conflictueus, 
- gedeelde manieren om samen dingen te doen, 
- snelle stroom van informatie en het stimuleren van innovatie, 
- de afwezigheid van inleidingen, alsof conversaties en interacties enkel het resultaat 

zouden zijn van het voortbouwen op een voortdurend proces, 
- zeer snelle opzet van een probleem voor bespreking, 
- gedeelde opvatting van de leden over wie er bij horen, 
- weten wat anderen weten, wat ze kunnen doen en hoe ze kunnen bijdragen aan een 

onderneming, 
- gezamenlijk een definitie geven aan identiteiten, 
- bekwaamheid om de geschiktheid van acties en producten te bepalen, 
- specifieke gereedschappen, voorstellingen en andere producten, 
- locale overleveringen, gedeelde verhalen, grapjes voor ingewijden, 
- jargon en afkortingen gebruiken voor communicatie en met gemak nieuwe bedenken, 
- bepaalde stijlen die herkend worden als het laten zien van lidmaatschap, 
- een gedeelde dialoog die een bepaalde blik op de wereld laat zien. 

Waarom organiseren? 

Waarom moet een Community of Practice, die dus in een bepaalde vorm kan bestaan zonder dat 
de leden er zich van bewust zijn, worden georganiseerd? De voortgang van een community 
bestaat uit de discontinuïteit van de gedeelde geschiedenis. Deze geschiedenis zal telkens 
wijzigen omdat er nieuwe leden bijkomen met een eigen interpretatie en een eigen 
geschiedenis, leden zullen nieuwe inzichten inbrengen en er zullen invloeden van buitenaf zijn 
waardoor het onderwerp van de community een andere kant op kan gaan. De organisatie van 
een community kan het samen leren en samen verder werken aan de geschiedenis 
ondersteunen en zorgen dat er een toekomst voor de community is en dat de kennis binnen de 
community niet verloren gaat. De stakeholders rond het onderwatererfgoed komen vanuit 
verschillende achtergronden en verschillende organisaties. Omdat men niet altijd elkaars taal 
spreekt en omdat men soms op het eerste gezicht niet dezelfde belangen heeft, is er een 
organisatie nodig om de community te leiden.  

 

57 Wenger, Communities of practice, 105. Wenger gebruikt brokers 
58 Ibidem, 125/126. 
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Het leren zelf, de kennis zelf kan niet worden georganiseerd of ontworpen, maar de community 
waarbinnen dit leren gebeurd kan wel worden ondersteund: “Learning cannot be designed; it 
can only be designed for.”59  

Hoe organiseren? 

Er  moeten drie vragen worden gesteld voordat er begonnen kan worden met het ontwerp van 
een CoP voor de stakeholders van het onderwatererfgoed. 

- Tot aan welk punt wordt de community georganiseerd en gestructureerd en wanneer 
kan er vertrouwd worden op de leden? 

- Welke vormen van participatie zijn er nodig zodat de resultaten van belang zijn en 
betekenis hebben voor het beheer van het onderwatererfgoed? 

- Tot welk punt kan een tussenkomst van de een officiële instelling het leren in de praktijk 
ondersteunen in plaats van in de weg staan? 

Hoe een Community of Practice er uit ziet is afhankelijk van een aantal zaken: de grootte, het 
onderwerp, de manier van communiceren, de frequentie van deelname, enzovoort. De structuur 
van een Community of Practice is wel veelal hetzelfde. De structuur van Domein, Gemeenschap 
en Praktijk zoals hieronder beschreven is een ideale structuur. 

Het domein is de basis van de praktijkgemeenschap. Dit is het onderwerp, het 
gemeenschappelijke doel van alle leden. Het zijn de problemen en kwesties die de leden met 
elkaar delen. Als er geen gemeenschappelijk domein is, is de gemeenschap als een groep 
vrienden. Het domein is datgene wat de leden samenbrengt. Als het domein niet inspirerend 
genoeg is voor de leden, zullen ze wegblijven en niet meer deelnemen. Als het domein niet 
interessant of relevant is voor de organisatie, zal de gemeenschap niet gehoord worden, of niet 
serieus genomen worden. Een gemeenschap is een groep mensen die met elkaar communiceert, 
met elkaar samenwerkt, relaties aangaan, en die een gevoel van verbondenheid met elkaar 
heeft, gebaseerd op openheid en vertrouwen. De samenwerking en interactie zijn op basis van 
vrijwilligheid. Men moet het gevoel hebben dat het bijdragen aan de community goed is voor de 
hele community, en dus ook voor zichzelf. Iedereen heeft iets aan de samenwerking, iedereen 
kan er op zijn tijd iets goeds uithalen. De community moet gevormd worden, en aandacht 
krijgen. De leden hebben verschillende rollen. Wie zijn de leiders? En welke rol speel je zelf? 
Waar komen de leden samen? En hoe wordt er gecommuniceerd? Hoe gaan mensen om met 
conflicten en hoe worden nieuwe leden geïntroduceerd in de gemeenschap?60 

Een van de taken van de Community of Practice is het opzetten van een basis van algemene 
kennis die alle leden gezamenlijk hebben, zodat ze effectief kunnen samenwerken. Het is een 
soort minicultuur die de gemeenschap bindt. Deze praktijk van de community gaat uit van kennis 

 

59 Ibidem, 229. 
60 E. Wenger, R. McDermott, W. Snyder, Cultivating communities of Practice: a guide to managing 
knowledge (Boston 2002) 47. 
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van de geschiedenis van het onderwerp, maar kijkt ook naar de toekomst. Welke kant gaat het 
op in de toekomst, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Door het toegankelijk maken van ook 
deze kennis wordt het de leden mogelijk gemaakt hier verder over te denken en te discussiëren 
en het toe te passen in de eigen werkomgeving. 

V.4	Conclusie	
Praktijkgemeenschappen zijn gebaseerd op collegialiteit. Ze bestaan uit mensen die niet alleen 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp (domein), maar ook en vooral in het gezamenlijk werken 
aan een praktijk. Er zijn verschillende redenen waarom men deel wil nemen aan een 
gemeenschap: interesse in het domein, de wens om bij een gemeenschap te horen of willen 
meewerken aan de praktijk. Door lid te zijn van een CoP leren de leden met anderen in actie 
verbonden te zijn, men krijgt een bepaalde blik op de wereld (perspectief) en kan het repertoire 
van een community begrijpen en toepassen. Het leren in een community is het ontwikkelen van 
wederzijdse verbondenheid, het gezamenlijke doel begrijpen en een gezamenlijk repertoire 
ontwikkelen. Aan het lidmaatschap van een community kun je (een deel van) je identiteit 
ontlenen. 

De community van professionals rondom het onderwatererfgoed is in principe al aanwezig. Het 
streven om delen van het onderwatererfgoed zo goed mogelijk te beheren zorgt voor 
wederzijdse verbondenheid tussen verschillende groepen. De mensen zijn er, het doel is er ook, 
alleen is er nog geen sprake van een echte benoemde community of practice. Het delen van een 
repertoire, of dezelfde taal spreken, het delen van de documentatie en het gezamenlijk 
betekenis geven aan het onderwatererfgoed kunnen met een Community of Practice in gang 
worden gezet. De stakeholders rond het onderwatererfgoed komen vanuit verschillende 
achtergronden en verschillende organisaties. Omdat men niet altijd elkaars taal spreekt en 
omdat men soms op het eerste gezicht niet dezelfde belangen heeft is er een organisatie nodig 
om de community te leiden. 

 	

Figuur 17 Duikers van de LWAOW bespreken hun duikresultaten met vertegenwoordigers van de RCE.  
Foto: Martijn Manders 
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VI.	De	onderwatererfgoed	community	
De samenwerking van professionals binnen een Community of Practice kan leiden tot een beter 
beheer van het onderwatererfgoed en een beter begrip tussen die professionals. Maar naast de 
professionals zijn er nog meer groepen mensen die deelnemen aan het onderwatererfgoed. Dat 
zijn bijvoorbeeld de sportduikers en de wrakvissers, maar ook de geïnteresseerde die als hobby 
17de eeuwse scheepsbouw heeft.  

In 1992 al werd er in het Verdrag van Malta al gesproken over de betrokkenheid van het publiek 
bij het archeologische erfgoed61 Er wordt aandacht besteed aan de voorlichting van het publiek 
en de toegang tot het erfgoed: Artikel 9:  
Iedere Partij verplicht zich ertoe: 

1. voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en te ontwikkelen 
van de waarde van het archeologische erfgoed voor het begrip van het verleden en de 
bedreigingen voor dit erfgoed; 

2. de toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het archeologisch erfgoed, 
met name vindplaatsen, te bevorderen en het tentoonstellen aan het publiek van 
geselecteerde archeologische voorwerpen te stimuleren.62 

Er is vanuit het publiek veel aandacht voor het onderwatererfgoed. Bij de stakeholders heb ik al 
een aantal groepen besproken: bijvoorbeeld de sportduikers en wrakvissers. Zij maken recreatief 
gebruik van het onderwatererfgoed. Sportduikers duiken graag op wrakken en wrakvissers gaan 
op zoek naar de wrakken omdat daar veel vis te vinden is. Naast deze groepen die actief op zoek 
gaan naar het fysieke erfgoed, zijn er ook geïnteresseerden die niet zelf duiken maar wel nieuws 
volgen en veel lezen over dit onderwatererfgoed.  
Uit onderzoek uit 2007 blijkt dat de belangstelling voor archeologie in de periode 1996-2004 is 
toegenomen. Een kwart van de bevolking zegt in 2004 een archeologische opgraving of 
archeologische presentatie te hebben bezocht. Een veel kleiner gedeelte, 2% van de bevolking, 
gaf aan regelmatig te bezoeken.63 Het gaat hierbij wel vooral over zichtbaar erfgoed. Voor het 
onderwatererfgoed bestaat draagvlak op het moment dat het wordt opgegraven: het Romeinse 
schip dat bij de Leidsche Rijn was opgegraven trok in één weekend 12.000 bezoekers tijdens de 
openstelling voor het publiek.64 Uit onderzoek binnen Vlaanderen komt naar voren dat er een 
virtuele cultuurparticipant bestaat.65 Met de virtuele cultuurparticipant wordt de deelnemer 

 

61 Aanleiding voor het Verdrag van Malta was dat het Europese archeologisch erfgoed niet goed genoeg 
werd beschermd http://www.erfgoednederland.nl/aandachtsgebieden/archeologie/dossiers/verdrag-van-
malta (geraadpleegd op 23/9/09). 
62 http://www.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 28/8/09). 
63 F. Huysmans, J. de Haan, Het bereik van het verleden/7.  Het culturele draagvlak  (Den Haag 2007) 
15/16.  
foto’s: http://www.archeos.nl/romeinsschip/gallery/9.html. 
64 A. Cruysheer, E. Ginkel, Archeologie presenteren: ervaringen, voorbeelden, adviezen, kosten 
(Zoetermeer 2003). 
65 http://srcvserv.ugent.be/srv/pdf/srvwp_200501.pdf (geraadpleegd op 6/6/09). 
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bedoeld die via internet en nieuwe media kennismaakt met en zowel actief als passief 
deelneemt aan kunstuitingen (zoals in film, theater, muziek, beeldende kunsten) en cultureel 
erfgoed.  

Deze belangstelling voor de archeologie, en in het 
bijzonder voor de onderwaterarcheologie komt dus 
voor een deel tot uiting bij mensen die naar het 
erfgoed toe gaan of er informatie over zoeken. Om dit 
publiek te dienen en om goede voorlichting te geven, 
zoals dat beschreven is in Artikel 9 van het Verdrag van 
Malta moet de informatie toegankelijk gemaakt 
worden. En dat geldt niet alleen voor de (virtuele) 
cultuurparticipant. Het geldt ook voor bijvoorbeeld de 
sportduiker. Nu al wordt er door de sportduikers veel 
informatie uitgewisseld. De sportduikers onderling 
verenigen zich vooral bij hun eigen duikschool. 
Daarnaast wordt er veel en hevig online gediscussieerd 
over onder andere het wrakduiken. Op verscheidene 
sites is een forum beschikbaar waar informatie over 
wrakduiken wordt uitgewisseld. De posts gaan vooral 
over de juiste coördinaten van een wrak, wat de beste 
route is naar een wrak, wat de conditie is van een 
wrak, of het de moeite waard is om op een bepaald 
wrak te duiken, wat voor soort wrak het is, afspraken 
om gezamenlijk te gaan duiken en er worden 
meningen gevraagd over bepaalde vondsten (wat zou 
dit kunnen zijn?). Een van de voorbeelden is het advies 
van een duiker om explosieve vondsten niet te melden 
omdat de Marine die explosieven dan gaat opblazen, waardoor er wrakken verloren gaan. 
66Opvallend is dat de auteurs van de verschillende sites zelfkritisch zijn. Er wordt altijd wel iets 
gezegd over het feit dat veel sportduikers op zoek zijn naar schatten op de wrakken en de 
schrijvers van de stukjes zijn het daar niet mee eens. ‘ Sportduikers hebben ook uiteenlopende 
redenen om een wrak te bezoeken. Trofeejagende duikers proberen nog steeds zoveel mogelijk 
min of meer kostbare onderdelen van oude schepen af te slopen om er hun clubhuis mee te 
versieren. Als hoofdprijzen scoren de scheepsbel, motorplaat of schroef erg hoog. Vooral 
wrakken in de Noordzee schijnen zich hier goed voor te lenen.’67 Er wordt ook gesproken over de 
eigen rol en de rol van de archeologen (zie citaat hiernaast). 

Gezien de duikfora, de websites van wrakduikers, de belangstelling van het publiek voor de 
onderwaterarcheologie, is er behoefte aan informatie. Bovendien is er op internet een hoop 

 

66 http://www.duikforum.nl (geraadpleegd op 26/6/09). 
67 (http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/wrakken.htm). 

“leuk hoor al die bureau 
archeologen die onderzoek gaan 
doen naar wrakken die al lang 
geïdentificeerd zijn door de 
locale wrakduikers. 
Beter kunnen ze bij de locale 
duikschepen gaan informeren,de 
meeste wrakken zijn immers al 
door hun geïdentificeerd en 
worden regelmatig bezocht. 
Een beetje strooien met 
subsidiegeld en het archief gaat 
open,want een duikboot die op 
water vaart is er nog steeds 
niet.” 
 

(geplaatst op het forum van 
wrakduiken op 
www.duikforum.nl op 24 
augustus 2009 
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onzin te vinden. En daarom is er behoefte aan plaatsen waar je betrouwbare informatie kunt 
vinden. Plaatsen waar mensen informatie kunnen toevoegen en waar die door redacteuren 
bekeken wordt.68 Dit zijn de professionals die hun kennis delen met de community.  

De ontwikkeling dat het publiek zou moeten kunnen participeren in de verantwoordelijkheid 
voor het erfgoed wordt zichtbaar in de Nieuwe Museologie. Een van de ontwikkelingen die voor 
dit onderzoek van belang zijn, is die van het ecomuseum69. De bedenker van dit concept is 
Hugues de Varine70. Niet het ecomuseum zelf is voor het onderwatererfgoed direct van belang, 
maar de gedachte erachter, namelijk de gemeenschap die zorgt voor ons gedeelde erfgoed. De 
Varine stelt dat de zorg voor het erfgoed een gezamenlijke zorg zou moeten zijn. Deze zorg 
zouden we niet moeten overlaten aan de instituten en aan organisaties, maar zouden we samen 
moeten doen omdat ook de ‘buitenstaanders’ een verantwoordelijkheid hebben. Aan de andere 
kant hebben de instituten de kennis van die buitenstaanders ook nodig. 71 Het kernwoord bij 
deze ontwikkelingen is participatie.72 Participatie van anderen dan de huidige 
verantwoordelijken voor het onderwatererfgoed, namelijk de overheden. De overheid kan door 
middel van interactie met buitenstaanders het erfgoed zo democratiseren.73 

VI.1	Conventie	van	Faro	
Deze participatie is een van de hoofdpunten van de ‘Kaderconventie van de Raad van Europa 
over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving’ die op 27 oktober 2005 te Faro 
Portugal werd goedgekeurd.74 De conventie is voortgekomen uit de wens om een 
referentiekader (‘framework of reference for heritage policies’) voor erfgoedbeleid te hebben. 
Lidstaten die iets aan het nieuwe of oude erfgoedbeleid willen doen of aan wetten sleutelen, 
krijgen hiermee een raamwerk aangeboden waarin staat wat er in het begin van de 21e eeuw in 

 

68 A. Odding, ‘Museum 2.0 – het museum in de netwerksamenleving’ Levend Erfgoed (2006). 
69 Museum met een focus op de identiteit van een plaats, grotendeels gebaseerd op lokale participatie 
met als doel om het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap te vergroten 
http://www.wikipedia.nl (geraadpleegd op 14/8/09). 
70 http://www.interactions-online.com (geraadpleegd op 6/9/09). 
71 H. de Varine, Sharing our heritage. Why? How? 
http://www.osservatorioecomusei.net/PDF/UK/BIBLIO/devarine02UK.pdf (gedownload op 15/10/08). 
72 M. Maggi, Towards a New Citizenship 
http://www.osservatorioecomusei.net/PDF/UK/BIBLIO/maggi02UK.pdf (gedownload op 15/10/08).Dit 
artikel gaat over een nieuw onderdeel dat volgens de auteur aan het burgerschap kan worden 
toegevoegd, namelijk participatie, democratie alleen is niet meer genoeg.  
73 Deze interactie zou heel goed online kunnen plaatsvinden. Aan de gebruikers kan bijvoorbeeld de 
mogelijkheid worden geboden om hun eigen verhalen over de duiken die men heeft gemaakt, de foto’s of 
de tekeningen toe te voegen aan het aanbod online. Dit is een voorbeeld van Web 2.0, wat volgens een 
onderzoek van het SCP in 2006 ‘de vierde fase’ genoemd wordt. Sociaal en Cultureel Planbureau, Klik naar 
het verleden. (Den Haag 2006), 11. 
74 De Raad van Europa is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De raad bestaat uit 43 Europese 
landen. Het doel is het bevorderen van een grotere eenheid tussen de leden door middel van 
samenwerking op economisch, sociaal, cultureel, wetenschappelijk en juridisch gebied. Het belangrijkste 
orgaan van de Raad is het Comité van ministers, gevormd door de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de aangesloten landen.  
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zou horen te staan. Deze conventie is daarmee van belang voor de toekomst van de zorg voor 
het erfgoed. De conventie introduceert bovendien een nieuw begrip, namelijk de 
erfgoedcommunity.  

De achtergrond van de tekst maakt de doelen van de conventie duidelijk: 

- erkennen dat het recht op cultureel erfgoed voorkomt uit het recht op deelname aan 
het culturele leven,  

- de individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed erkennen,  
- benadrukken dat het doel van het beheer van het cultureel erfgoed en het duurzame 

gebruik daarvan de ontwikkeling van de mens en kwaliteit van leven is. 
- cultureel erfgoed inzetten voor een vreedzame en democratische samenleving, voor 

duurzame ontwikkeling en voor de bevordering van culturele diversiteit.  

De tekst van de conventie geeft twee definities, namelijk die van cultureel erfgoed en 
erfgoedcommunity:  

- Cultureel erfgoed is een groep rijkdommen geërfd uit het verleden, die mensen 
identificeren, als een reflectie en expressie van hun waarden die constant in 
ontwikkeling zijn, hun geloven, hun kennis en tradities, ongeacht wie de eigenaar is. Het 
omvat alle aspecten van de omgeving die het resultaat zijn van de interactie tussen 
mensen en plaatsen door de tijd heen. 

In deze definitie van cultureel erfgoed wordt de nadruk gelegd op de waarde die de mensen er 
zelf aan geven. Het zegt in principe niets over de intrinsieke waarde of over de esthetische 
waarde ervan (hoewel het woord rijkdommen wel de associatie heeft van ‘mooi’ en 
‘waardevol’). Het is een reflectie van de ontwikkeling van de mens. Daarmee wordt gezegd dat 
het cultureel erfgoed niet statisch is. Bovendien omvat het cultureel erfgoed volgens de 
conventie alle aspecten van de omgeving. Hier wordt niets expliciet gezegd over materieel en 
immaterieel erfgoed, maar met de laatste zin van de definitie kun je wel aannemen dat het hier 
om beide vormen van cultureel erfgoed gaat en dat er in principe (of liever uit principe?) geen 
onderscheid tussen gemaakt wordt. In de uitleg in het bijbehorende rapport wordt er bij een 
onderscheid tussen de conventie en de Unesco gezegd dat het bij deze conventie gaat over de 
waarde die er aan erfgoed toegeschreven wordt, en dat het er niet om gaat of het materieel of 
immaterieel is.  

In de tweede definitie wordt het begrip erfgoedcommunity geïntroduceerd.  
- Een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde 

hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel 
erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan 
toekomstige generaties.  

 

In het verklarende rapport wordt het nader uitgelegd: 
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“The concept of heritage community is treated as self-defining: by valuing and wishing to pass on 
specific aspects of the cultural heritage, in interaction with others, an individual becomes part of 
a community. A heritage community is thus defined as a variable geometry without reference to 
ethnicity or other rigid communities. Such a community may have a geographical foundation 
linked to a language or religion, or indeed shared humanist values or past historical links. But 
equally, it may arise out of a common interest of another type. An interest in, for example, 
archaeology, can create an ‘archaeological community’ whose members are linked only by the 
cultural heritage which forms the focus of their activities. The definition does not require action. 
One can be a member of a heritage community simply by valuing a cultural heritage or wishing 
to pass it on. Individual incapacity may prevent action or even physical contact with the cultural 
heritage in question without invalidating an individual’s right to identify with that community.” 75 

Deze begrippen geven een ander beeld op het omgaan met het erfgoed. Het is een voorbeeld 
van een bottom-up aanpak, in plaats van top-down, zoals het nu het geval is bij het beheer van 

het cultureel erfgoed in 
Nederland. Deze tekst 
gaat er van uit dat 
iedereen moet kunnen 
participeren, en dan in 
een erfgoedcommunity.  

Verder wordt er in de 
tekst opgeroepen om alle 
leden van de samenleving 
te betrekken bij alle 
zaken die het cultureel 
erfgoed aangaan. 
Iedereen zou toegang tot 
het cultureel erfgoed 
moeten hebben, en 

iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan het debat over het cultureel erfgoed. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen hierbij een nieuwe kijk op het cultureel erfgoed geven en 
moeten daarom ook serieus gehoord worden volgens de tekst van de conventie.76 

 

75 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm 
76 artikel 12 Conventie van FARO. 

Figuur 18 Duikers van de LWAOW maken zich klaar voor een duik. Foto: M. 
Manders 



[48] 

 

VI.2	Onderwatererfgoedcommunity	
Een erfgoedcommunity is volgens de definitie van de 
conventie van FARO dus een gemeenschap van 
organisaties en personen die een bijzondere waarde 
hechten aan het culturele erfgoed. Een 
onderwatererfgoedcommunity is dan een gemeenschap 
van professionals en personen die een bijzondere waarde 
hechten aan het onderwatererfgoed. De samenwerking 
tussen de professionals kan goed georganiseerd worden in 
een online community of practise zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk. Deze community of practise kan 
uitgebreid worden met de participatie van niet-
professionals, zodat er een onderwater-erfgoedcommunity 
kan ontstaan. Op deze manier kan de erfgoedcommunity 
op twee manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds een 
gemeenschap van organisaties en personen die zich 
identificeren met het onderwatererfgoed, en anderzijds 
een community of practice.  

Bij het managen van deze community zou de rol van de  
overheid kunnen bestaan uit:77 

• een geïntegreerde aanpak van alle niveaus 
(gemeentelijk, provinciaal en landelijk), die goed 
van elkaar op de hoogte zijn, samenwerking tussen 
overheden en andere partijen mogelijk maken,  

• waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed 
niet de verantwoordelijkheid voor al het erfgoed 
hoeft te dragen maar waar zij wel de coördinator 
in de samenwerking is en 

• waarbij initiatieven worden gerespecteerd van 
andere partijen die de rol van de overheid 
complementeren. 

De onderwatererfgoed community zal een online 
community zijn, waar gesproken wordt over 
uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het 
onderwatererfgoed. De professionals kunnen binnen die 
community discussiëren over het beheer van het erfgoed, 
wat de beste manieren zijn om met het erfgoed om te 

 

77 artikel 11 Conventie van FARO. 

Hoe kan een 
onderwatererfgoed community 
er dan uitzien? Een voorbeeld: 

De onderwater-
erfgoedcommunity is een 
levendige gemeenschap die zich 
voornamelijk via het internet 
organiseert. De leden van de 
gemeenschap voelen zich 
verbonden met de andere leden. 
Er worden nieuwtjes 
uitgewisseld en besproken, er 
worden problemen wat betreft 
bijvoorbeeld de conservering of 
restauratie van een gevonden 
object opgelost, er wordt input 
gegeven voor een nieuwe 
tentoonstelling en er wordt 
samengewerkt aan een plan 
voor het openstellen van 
wrakken voor het publiek.  

De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed organiseert twee keer 
per jaar een community-dag, 
een keer in het gebouw van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de andere keer ‘op 
locatie’, afhankelijk van de 
actualiteit. Deze face-to-face 
ontmoetingen zijn zeer 
waardevol. Men ontmoet 
nieuwe mensen, er worden 
nieuwe werkrelaties aangegaan 
en bestaande relaties worden 
versterkt. De sfeer is informeel 
en gezellig. Overdag worden er 
‘hete hangijzers’ die binnen de 
community spelen besproken en 
de nieuwe leden worden 
voorgesteld. Daarna wordt er 
gezamenlijk geborreld en 
gegeten. 
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gaan, of er opgegraven moet worden of niet, enzovoort. De andere partijen kan om hulp 
gevraagd worden wat betreft informatie over de wrakken, foto’s en tekeningen, meningen over 
verbetering van de toegankelijkheid, metingen, etc. De deelnemers aan de community verenigen 
zich online. Iedereen heeft toegang tot de informatie over de wrakken. De zaken die besproken 
worden kunnen erg uiteenlopende onderwerpen zijn. Niet iedereen zal altijd deelnemen aan alle 
discussies, maar iedereen kan de discussies wel volgen. De community fungeert dan als een 
soort arena waarin gediscussieerd kan worden. Als het onderwerp niet interessant is, kun je aan 
de zijlijn blijven staan. Wil je wel meedoen, dan kun je er in springen. 

Er zijn vier verschillende niveaus van participatie. In figuur 19 is dit weergegeven. Het eerste 
niveau is de vorm van de minste participatie. Dit zal de grootste groep deelnemers zijn.78 Deze 
groep zal vooral de discussie af en toe volgen als het onderwerp interessant of van belang is. Er 
zijn ook deelnemers die alles volgen en regelmatig de online community zullen bezoeken. Ze 
zullen misschien ook af en toe eens een bijdrage leveren aan de discussie. Dit is het tweede 
niveau. De groep die actief meedoet zal de discussies volgen, regelmatig reageren en zelf 
suggesties doen voor nieuwe onderwerpen. Dit is het derde niveau. Het vierde niveau zijn de 
leden die de kern vormen van de community.  

 

Figuur 19 Vier verschillende niveaus van participatie 

Hierin wordt de digitale technologie ingezet om het cultureel erfgoed toegankelijker te maken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het toegankelijk maken door informatie in meerdere talen aan te 
bieden, maar ook door standaarden te ontwikkelen door thesauri te maken. Dit is aan te bevelen 
omdat men zo beter toegang heeft tot de informatie, men zo ervaringen kan uitwisselen om niet 
dezelfde fouten te maken en men kan leren van elkaars tips en adviezen.  

 

78 Elke community heeft supergebruikers: de grootste groep kijkt en consumeert: 90&, de tweede groep 
geeft ook respons en levert bijdragen, 9%, en de supergebruikers die zeer actief zijn, 1%. 
http://www.slideshare.net/Erfgoed/nu-voor-later-erfgoed-en-sociale-media (geraadpleegd op 14/8/09). 

meekijken 
(passief)

alles volgen 
(actief passief)

meedoen 
(actief)

kern



[50] 

 

VI.3	Conclusie	
De samenwerking van professionals binnen een Community of Practice kan leiden tot een beter 
beheer van het onderwatererfgoed en een beter begrip tussen die professionals. Maar naast de 
professionals zijn er meer groepen of personen die deelnemen aan het onderwatererfgoed. 
Door participatie van deze groepen in de zorg voor het erfgoed kan de verantwoordelijkheid een 
gedeelde verantwoordelijkheid worden. De conventie van Faro geeft een aanzet tot de vorming 
van erfgoedcommunities rond cultureel erfgoed. Een onderwatererfgoedcommunity kan zich 
vormen rond het onderwatererfgoed. Door de participatie van alle groepen en personen die zich 
betrokken voelen bij dit erfgoed in een online community kan er een aantal problemen wat 
betreft het beheer van dit erfgoed opgelost worden. Er is een betere toegang tot de informatie, 
men kan ervaringen uitwisselen en leren van elkaars tips en adviezen.  

Omdat deze communities belangrijk zal zijn voor een goed gezamenlijk beheer van het 
onderwatererfgoed, is het van belang dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier een 
grote rol in speelt. De Rijksdienst heeft als onderdeel van de overheid de verantwoordelijkheid 
voor het beheer, en moet in deze hoedanigheid de verantwoordelijkheid voor de community op 
zich nemen. Ook al is er met een erfgoedcommunity een basis voor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijke blijft de overheid, alleen al omdat dit in de wet 
geregeld is. 

 

Figuur 20 Belangstelling voor de Gave Graafdagen (gedownload van www.archeos.nl op 20/5/09) 
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VII.	Het	opzetten	van	een	Onderwatererfgoed	Community	
Een erfgoedcommunity kan niet vanuit het niets ontworpen worden. Je kunt de plant niet harder 
laten groeien door aan de bladeren of aan de steel te trekken, maar je kunt hem wel goede 
aarde geven en regelmatig water geven en snoeien waardoor de plant gezond zal groeien. Zo 
werkt het ook met een community. De onderwatererfgoedcommunity bestaat al; hij bestaat uit 
allerlei kleine samenwerkingsverbanden en deze hoeven alleen nog maar gestimuleerd te 
worden om gezamenlijk verder te gaan. Om de groei van deze community te stimuleren zal ik in 
dit hoofdstuk een stappenplan opzetten.79 De groei of ontwikkeling van de erfgoedcommunity 
bestaat uit een aantal fases: 

 

Figuur 21 De verschillende fases van een community 

 

VII.1	Stappenplan	
Eerste fase: aanleg 

De eerste fase in de ontwikkeling van een CoP is de aanleg. De aanleg van de community is al 
aanwezig: dit zijn de mensen die regelmatig met elkaar in contact komen om bijvoorbeeld 
problemen of nieuws met elkaar bespreken. Het begint met een idee, een inzicht, een nood, een 
helder moment: “Dit hebben we nu al zo vaak aan de hand gehad, moeten we dit niet eens gaan 
opschrijven?” Dit idee voor een community moet een eerste vorm krijgen door te praten met de 
mensen die eigenlijk nu al een community vormen, meer een sociaal netwerk, maar dan niet 
uitgesproken en niet georganiseerd. Wie praat nu met wie over belangrijke zaken wat betreft 
het beheer van de wrakken die in ontdekt worden, zijn dit alleen de medewerkers van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Of zijn het mensen van verschillende disciplines die met 
elkaar spreken, mailen, elkaar af en toe ontmoeten op congressen, vergaderingen of lezingen, en 
die dan de belangrijke onderwerpen met elkaar bespreken?  

1. de kerngroep benoemen 
2. het idee van een CoP opperen 

 
De Schervendag van de LWAOW is een goed uitgangspunt. Dit is een jaarlijks terugkerende dag 
waarop er lezingen gegeven worden door bijvoorbeeld medewerkers van de Rijksdienst voor het 

 

79 Onderstaand stappenplan is gemaakt naar aanleiding van: E. Wenger, R. McDermott, W. Snyder, 
Cultivating communities of Practic:. a guide to managing knowledge (Boston 2002). 

Aanleg Vereniging Volwassen 
worden Beheer Transformatie 

/ het einde
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Cultureel Erfgoed en door leden van amateurverenigingen. De bezoekers kunnen hun vondsten 
meenemen die dan door specialisten worden bekeken. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
elkaar weer eens te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. De kerngroep die hieruit gevormd 
kan worden: een aantal actieve amateurarcheologen (bijvoorbeeld van de LWAOW), 
medewerkers Rijksdienst (die de contacten met de amateurs hebben) en een aantal actieve 
sportduikers. Voelt deze kerngroep er iets voor om deze informele samenwerking professioneler 
te maken en verder uit te diepen? 

Tweede fase: vereniging 

Nadat is geconstateerd dat er een aanleg bestaat voor een Community of Practice moeten de 
toekomstige leden worden verenigd. Dit is een fase die veel tijd en inzet kost. De community 
moet gedefinieerd en vormgegeven worden. 

Als het idee in goede aarde valt en als men er in principe iets voor voelt, moet het domein, de 
gezamenlijke ondergrond, de basis, worden gedefinieerd.  

1. Domein definiëren: het belangrijkste doel van de community onder woorden brengen 
en de zaken die daar mee samenhangen benoemen. 

Dit domein zou kunnen zijn: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van het 
onderwatererfgoed in combinatie met een goede toegankelijkheid tot het erfgoed voor 
iedereen. Zaken die daarmee samenhangen zijn bijvoorbeeld: is het gevonden wrak uniek, 
wat is de specifieke waarde van dit erfgoed, is het nodig om dit wrak te beschermen, moet 
dit wrak opgegraven worden, wordt het wrak bedreigd? 

Wanneer het domein is vastgesteld door de kerngroep van de op te zetten community, moet er 
nagedacht worden over de overige leden. Wie mag er lid worden? Hoe worden nieuwe leden 
geïntroduceerd? Mag of kan elk lid hetzelfde? Komen er verschillende soorten 
lidmaatschappen? Welke rol hebben de afzonderlijke leden? Wat mag er wel en wat kan er niet? 

2. De community-coordinator(en) aanwijzen. Deze coördinator zal zich niet zozeer bezig 
hoeven te houden met de inhoud, als wel met het in de gaten houden van het proces 
 

3. Een procedure voor het introduceren van nieuwe leden maken 
 

4. Duidelijk aangeven dat er verschillende niveaus van deelname mogelijk zijn: 
- kerngroep, waaronder ook de coördinator, 
- actieve ledengroep, 
- ledengroep die aan de zijlijn staat en 
- buitenstaanders. 
 

De leden zullen zich niet altijd alleen maar in één groep bewegen: een buitenstaander kan 
een lid worden die meekijkt vanaf de zijlijn en als het onderwerp dat behandeld wordt 
interessant is, zal hij tijdelijk actief worden in de community, om later weer aan de zijlijn te 
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gaan staan. Omdat dit een community moet worden voor een brede groep, gaat er veel tijd 
in de organisatie ervan zitten. 

Voordat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed haar steun zal geven aan een community moet 
wel duidelijk gemaakt worden wat hij er aan zal hebben: 

5. In de communicatie met de Rijksdienst concentreren op de punten die van belang zijn 
voor de dienst, die van waarde kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld extra nadruk gelegd 
worden dat wrakken beter beheerd kunnen worden door samenwerking met experts of 
dat men door vergrote kennis eerder op de hoogte is van nieuws. 

6. Laten zien dat de community tijdwinst oplevert voor de leden: men hoeft niet meer het 
wiel opnieuw uit te vinden of lang te zoeken naar informatie. Het is allemaal sneller 
beschikbaar in de community. 

Voor de ontwikkeling van de community is een zekere mate van zelfstandigheid en autonomie 
nodig. De community moet ongestoord kunnen groeien en min of meer zijn eigen kant op 
kunnen gaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moet de community niet teveel willen 
managen, daardoor neemt de wil tot bijdragen af en wordt het gevoel van vertrouwen en 
onderlinge verbondenheid aangetast. Maar dat wil niet zeggen dat er geen aandacht aan de 
community besteed moet worden, en dat het niet georganiseerd moet worden. Dit kan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wel doen: 

7. Gunstige voorwaarden scheppen zoals tijd en ruimte beschikbaar stellen. Geef de eigen 
medewerkers uren voor deelname aan de community. Verwacht niet dat men het in de 
eigen tijd ‘er bij’ zal doen. Daarvoor is de community te waardevol.  Er kan ook fysieke 
ruimte beschikbaar gesteld worden voor bijeenkomsten, of ruimte op het netwerk voor 
het hosten van de website van de community, 
  

8. deelname stimuleren door de gunstige voorwaarden te scheppen, maar ook door aan te 
tonen dat de leden serieus genomen worden en door te laten zien welke meerwaarde 
de community heeft, 
 

9. de community in de organisatie integreren door leden in vergaderingen of 
beslismomenten te laten deelnemen, 
 

10. de community een stem geven, door advies te vragen en naar advies te luisteren, 
 

11. de community invloed geven bij het nemen van beslissingen. 

Het ontwerp van de community: 

12. Zorgen voor een gesloten community. De discussies die binnen de community op de 
website plaatsvinden zijn niet toegankelijk voor niet-leden. Hier worden problemen 
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behandeld en kennis er ervaring uitgewisseld op een vertrouwelijke basis, bijvoorbeeld 
op een forum met beperkte toegang, 
 

13. de community op bepaalde momenten openstellen en laten zien waar de community 
mee bezig is. Dit kunnen speciale dagen zijn georganiseerd door de community, maar 
het kan bijvoorbeeld ook op een personeelsdag van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zijn, of symposia of lezingen. Dat zijn goede momenten om te laten zien wat de 
community doet, 
  

14. routine creëren in de activiteiten van de community. Zo wordt de community een 
vertrouwde omgeving om te spreken over werkgerelateerde zaken. Deze routine zorgt 
er ook voor dat de community een deel van het leven wordt van de leden, 
 

15. naast de routine voor spannende evenementen zorgen, bijvoorbeeld door het 
uitnodigen van een onderzoeker die er een controversiële werkwijze op na houdt, of een 
duikdag voor sportduikers onder leiding van een archeoloog, 
 

16. zorgen voor een goed ritme in de community. De evenementen, bijeenkomsten en het 
inbrengen van nieuwe onderwerpen moeten niet te langzaam of te snel gebeuren. Dan 
raakt de community verveeld of lopen de leden voortdurend achter de feiten aan. Een 
goed ritme dat iedereen bij kan houden kan niet van tevoren bepaald worden, dat moet 
blijken tijdens het groeien van de community. Een coördinator kan hier een grote rol in 
spelen! 

Derde fase: het volwassen worden 

De derde fase van de ontwikkeling van de community is de fase van de rijping of het volwassen 
worden. Als de community eenmaal werkt, en zich verder ontwikkelt zal zij voortdurend 
veranderen.  

Er komen leden bij, er gaan leden weg, de onderwerpen zullen veranderen en de kennis wordt 
groter naarmate de community langer bestaat. 

17. Het domein moet opnieuw gedefinieerd worden als er andere onderwerpen aan bod 
komen. Als er veel nieuwe leden komen die meer willen weten over het maken van 
onderwatermusea terwijl dit bij het ontwerpen van de community niet een van de 
onderwerpen was, wil dat niet zeggen dat de community hierdoor haar onderwerpen 
moet bijstellen. Het is aan de coördinator en de kerngroep om het domein te bewaken 
of enigszins aan te passen, 
  

18. door de toename van leden kan de focus zoals hierboven beschreven verschuiven. De 
gemeenschap moet bedenken wat er dan moet gebeuren: een ledenstop, een andere 
organisatie van de gemeenschap of het oprichten van een nieuwe community met een 
andere focus, 



[55] 

 

  
19. de vermeerdering van de kennis die binnen de community wordt gerealiseerd moet 

worden georganiseerd, anders kan er kennis verloren gaan. De community kan 
bijvoorbeeld de kennis gaan omzetten in een onderwatergids, procedures of 
handboeken, afhankelijk van de kennis die is opgedaan. Er kan bijvoorbeeld iemand 
aangewezen worden die deze kennis beheerd: ‘een kennisregistrator’. De documentatie 
die verzameld kan bestaan uit: foto’s, vondstmeldingen, documentatie uit archieven, 
tekeningen, locaties en coördinaten, onderzoeksresultaten 

Vierde fase: het beheer 
De grootste uitdaging voor een volwassen community is blijven bestaan. Teveel routine en te 
weinig uitdaging kunnen ervoor zorgen dat de leden wegblijven en dat de community langzaam 
doodbloed.  

20. Ervoor zorgen dat de community zijn invloed in het beheer van de onderwatererfgoed in 
het algemeen en binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behoudt of dat deze 
groter wordt. Door de grote hoeveelheid kennis die er in de community verenigd is en 
door het groter aantal leden is dat ook wel te verantwoorden, 
 

21. de kerngroep van de community kan in deze fase nieuwe leden gebruiken voor nieuwe 
energie en nieuwe input. Dit kan ook gelden voor de community-coördinator of de 
kennisregistrator.  

Vijfde fase: de transformatie/het einde van de community 
Als de community niet meer zo levendig is, als de leden niet meer deelnemen, als de relevantie 
van de community niet meer is wat het geweest is, kan de community langzaam ophouden te 
bestaan of transformeren in iets anders, door bijvoorbeeld samen te gaan met andere 
communities of een community worden met een gewijzigde focus. Als de 
onderwatererfgoedcommunity goed georganiseerd blijft, zal dit niet zo snel gebeuren. Het 
beheer van het erfgoed is geen tijdelijke taak en als er oplossingen gevonden worden voor de 
slechte zichtbaarheid van de wrakken onder water en als de Rijksdienst er tijd en energie in zal 
blijven, steken zal de community blijven voortbestaan. 

VII.2	Conclusie	
De onderwatererfgoedcommunity kan worden opgebouwd volgens een aantal stappen. Nadat er 
duidelijk geworden is dat er een basis bestaat voor een community vanuit een bestaand netwerk 
wordt de basis van de community gelegd, namelijk het onderwerp, de leden en het manier van 
werken. Daarna moet de community worden uitgenodigd door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed die als bescheiden gastheer zal optreden. Als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
met gunstige voorwaarden de community kan stimuleren wordt het ontwerp voor de 
community gemaakt. Als de community zich ontwikkeld komt de fase van rijping: de community 
wordt volwassen. Met deze volwassenheid komt er meer kennis in de community, komen er 
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meer leden en is er meer organisatie en afbakening van het onderwerp nodig om de grenzen van 
de community te bewaken.  

Omdat dit een community moet worden voor een brede groep, moet het proces goed bewaakt 
worden. De community valt of staat met een goede organisatie, vooral omdat het zulke 
verschillende groepen zijn die aan de community zullen deelnemen. Het is dan ook aan te raden 
dat de community-coordinator hier genoeg tijd voor krijgt! De coördinator zou in dienst van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moeten worden genomen. Zo blijft de coördinatie en 
eindverantwoordelijkheid bij de overheid en kan bovendien de continuïteit gewaarborgd 
worden.80  

 

 
 	

 

80 dan ga ik er vanuit dat het voortbestaan van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed niet zo snel in 
gevaar is. Een vereniging zoals LWAOW heeft misschien een minder sterke basis. 

Figuur 22 Duiker aan het werk bij een prehistorische nederzetting. (gedownload van 
http://www.machuproject.eu/documenten/Vitr%205_art%20Machu_b.pdf op 26/9/09) 
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VIII.	Discussie	
De theorie over erfgoedcommunities is sinds de 
Conventie van Faro toegankelijk voor de lidstaten van 
Europa. Deze conventie heeft de lidstaten een handvat 
aangereikt om er het cultuurbeleid op aan te passen. 
Maar staat deze theorie op zich? Of is het een logische 
reactie op wat er gebeurt in de praktijk? Bestaan 
erfgoedcommunities al? Is er behoefte aan een 
erfgoedcommunity binnen de onderwaterarcheologie? 
Tijdens mijn onderzoek ben ik 
samenwerkingsverbanden tussen een aantal groepen 
en personen rond het onderwatererfgoed 
tegengekomen, maar die zijn meestal kleinschalig en 
niet voor de langere termijn. Het doel is meestal het 
oplossen van een probleem. In de nieuwsbrieven van 
de Erfgoedstem, de nieuwsbrief van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de websites van 
duikverenigingen, posts op websites en rapporten van 
onderzoeken kwam ik wel het onbegrip voor ‘de 
andere groep’ tegen, maar meestal niet de behoefte 
om samen te werken met die andere groep. Terwijl er 
wel heel positief wordt geschreven over bestaande 
samenwerkingsverbanden met een goed resultaat. 

Dat er in Nederland niet in een erfgoedcommunity 
wordt samengewerkt rondom het onderwatererfgoed, 
wil niet zeggen dat dit nergens het geval is. Ik heb 
voorbeelden gevonden van erfgoedcommunities op 
ander vlak dan onderwaterarcheologie in  Nederland 
en België.  

VIII.1	Erfgoedcommunities	in	Nederland	en	België	
In Nederland zijn er een aantal voorbeelden van georganiseerde communities, bijvoorbeeld 
Communities rond ’t IJ:  een samenwerkingsverband tussen acht culturele instellingen rond het 
IJ (Muziekgebouw, Bimhuis, Nemo, Arcam, Stedelijk Museum, Openbare Bibliotheek, 
Filmmuseum en het Conservatorium). Het doel is om een virtuele en fysieke infrastructuur aan 
te leggen waarin bewoners en bezoekers van het IJ de omgeving en het cultuuraanbod 
intensiever kunnen beleven en elkaar makkelijker kunnen vinden en ontmoeten.  
Een ander voorbeeld vond ik in het tijdschrift FARO|Tijdschrift over cultureel erfgoed. In een in 
2008 verschenen boek, Nieuwe ideeën voor oude gebouwen. Creatieve economie en stedelijke 
herontwikkeling, laat zien wat het resultaat kan zijn als industrieel erfgoed, kunsten en  

 

11/9/09 Facebook Inbox 
Message from the director of the 
MUA: 

Kurt Knoerl wrote 
at 11:03am 
“If you're like me you tend to get 
tired of the tired old debate 
between underwater 
archaeologists and treasure 
hunters. Each side accuses the 
other of wanting to save 
shipwreck exploration for 
themselves. The latest post on 
the MUA however, shows what 
can happen when the public and 
underwater archaeologists work 
together to preserve the past 
rather than profit from it.” 

(post op de Facebook-group over 
de samenwerking tussen 
archeologen en sportduikers) 
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Figuur 23 Duiker met een datalogger, meetapparatuur om de omgevingsfactoren rondom een scheepswrak  
vast te leggen zoals zoutgehalte, temperatuur, etc. (gedownload van 
http://www.machuproject.eu/documenten/Vitr%205_art%20Machu_b.pdf op 26/9/09) 

ondernemers elkaars ideeën en ambities bevruchten. In projecten wordt gedemonstreerd dat 
het begrip erfgoedcommunity effectief kan worden ingezet en ook tot nieuwe realisaties, 
kruisbestuiving en projecten kan leiden. Als voorbeeld wordt hier het Westergasterrein in 
Amsterdam genomen. Hier werd volgens de theorie van een Community of Practice een forum 
geboden om ervaringen uit te wisselen, kennis te genereren en te verbeteren.81  

In België zijn deze voorbeelden er ook. Het verschil met Nederland is echter dat 
erfgoedgemeenschappen expliciet in het Belgische cultuurbeleid is opgenomen. Sinds mei 2008 
heeft België een nieuw cultureel erfgoeddecreet. Daarbij is een nieuw Vlaamse cultureel-
erfgoedsteunpunt, FARO, opgericht. De naam is gekozen vanwege het belang dat in België wordt 
gehecht aan de Conventie van Faro. FARO is de bemiddelende gesprekspartner tussen de 
overheid en het veld van roerend en immaterieel erfgoed.  

“De kaderconventie schuift het begrip ‘erfgoedgemeenschap'82 naar voren als bindend element. 
De kaderconventie koppelt het recht op erfgoed aan de plicht het eigen erfgoed, maar ook dat 
van anderen te respecteren. In het Cultureel-erfgoeddecreet neemt dit begrip een centrale plaats 
in. Het vormt ook de basis voor samenwerking, kennisdeling en expertise-uitwisseling. De 
subsidiëring van het cultureel-erfgoedveld wordt aan deze cultureel-erfgoedgemeenschappen 

 

81 M. Jacobs, ‘Netwerk, domein en praktijk’ FARO|Tijdschrift over Cultureel Erfgoed 2 (2008), 17. 
82 In België gebruikt men erfgoedgemeenschappen in plaats van communities. 
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gekoppeld. De Vlaamse Gemeenschap zal op basis van het decreet organisaties met een 
landelijke werking, uitstraling of voorbeeldwerking, die werken rond een thema met relevantie 
voor heel Vlaanderen, subsidiëren”83 

Organisaties zoals hierboven in het citaat van de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux, 
krijgen een ankerfunctie in zo’n cultureel erfgoedgemeenschap. 

Een voorbeeld is de beeldbank van het project ‘Westhoek verbeeldt’.84 Bij dit project wordt er 
vanuit de gemeente en groep vrijwilligers opgeleid om beeldmateriaal bij buurtbewoners te 
inventariseren en digitaliseren. De vrijwilligers krijgen veel cursussen en worden gecoördineerd 
door professionals (archivarissen, historici, politici), waarna ze zelfstandig het beeldmateriaal 
kunnen waarderen en ontsluiten. ‘Vrijwilligers en professionelen werken complementair en 
nemen elk duidelijke afgebakende verantwoordelijkheden op om eenzelfde doel te realiseren.’85 

VIII.3	Samenwerking	in	Amerika	
In dit onderzoek heb ik me beperkt tot Nederland, maar door contact met Kurt Knoerl van de 
MUA ben ik meer te weten gekomen van de samenwerking tussen de overheid en sportduikers. 
De sportduikers worden vooral ingezet bij het vooronderzoek van gevonden wrakken. 
Bijvoorbeeld: de staat Maryland doet een groot beroep op vrijwilligers die verschillende taken 
uitvoeren bij het onderzoek naar vondstmeldingen of het opgraven van (delen van) het 
onderwatererfgoed.  De vrijwilligersgroep The Institute for Maritime History86, kreeg een lijst van  
700 doelen om te onderzoeken voor de staat.  De staat vertrouwd de groep omdat de duikers 
getraind zijn door archeologen om onderzoek te doen zonder het erfgoed te beschadigen. Deze 
duikers doen het grootste deel van het eerste onderzoek, en hun resultaten bepalen de keuzes 
die vervolgens voor het beheer gemaakt moeten worden. 

Een andere groep van sportduikers is M.A.R.C. (Marine Archaeological Research & Conservations 
Inc.). Ook zij werken samen met de overheid. Hun doelen zijn: 

1. To heighten public awareness of submerged cultural resources and assist with marine 
archaeological efforts through report preparation, video documentaries and website 
mediums.  

2. To work in conjunction with Federal, State and local agencies towards this end through 
providing useful site recording, video production and research work products from the 
field. 

 

83 http://www.ministeranciaux.be/8484_nl.html 
84 T. Siemons en L. Thiers, ‘Westhoek verbeeldt. Een buitenbeentje onder de beeldbanken.’ 
FARO|Tijdschrift over Cultureel Erfgoed 2 (2009). 
85 Idem, 31. 
86 http://www.maritimehistory.org (geraadpleegd op 26/9/09). 
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3. To promote public archaeology through the continued use of trained avocational 
archaeologists and dedicated members of the community in efforts to record, document 
and conserve the marine archaeological record. 87 

In Nederland is de overheid verantwoordelijke voor een goed beheer van het erfgoed. Met deze 
verantwoordelijkheid in het achterhoofd is het moeilijk (delen van) het beheer uit handen te 
geven aan andere groepen. In de voorbeelden van Amerika is dit onder andere opgelost door de 
leden van de groepen die met de staat samenwerken een Code of Ethics te laten ondertekenen88 
(zie bijlage 3). Er worden ook cursussen aangeboden, die vergelijkbaar zijn met de cursussen die 
in Nederland gegeven worden aan de leden van de LWAOW en de STIMON. Deze samenwerking 
is vergelijkbaar met die van de Nederlandse overheid en de amateurarcheologen, maar die in 
Amerika gaat verder, en er zijn meer sportduikers bij betrokken (niet alleen leden van een 
vereniging voor amateurarcheologen).  

Het is tijd voor een nieuwe vorm van samenwerking, waarin het delen van kennis centraal staat. 
Het begint met het zien van de mogelijkheden die er zijn om gezamenlijk hetzelfde doel te 
bereiken. Iedere stakeholder met zijn eigen invalshoek en zijn eigen reden om deel te willen 
uitmaken van een gemeenschap: ‘from stakeholders to shareholders’.89 Met respect voor elkaar, 
voor elkaars voorwaarden en voor elkaars ethiek, met respect voor de het profijt dat de 
verschillende stakeholders van deze samenwerking zullen hebben. 

 

 

 

 

 

 	

 

87 http://www.marinearchaeology.net (geraadpleegd op 26/9/09). 
88 http://www.sha.org/about/ethics.cfm (geraadpleegd op 27/9/09) 
89 Met dank aan Max Meijer, die deze uitdrukking gebruikte tijdens de Erfgoedarena van 10 oktober 2007, 
met betrekking tot de relatie van vriendenverenigingen met musea.  
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IX.	Conclusie	
Een erfgoedcommunity voor de onderwaterarcheologie? 

De doelstelling was: onderzoeken hoe een algemeen begrip als heritage community zoals is 
omschreven in de Faro conventie toepasbaar is op het onder water cultureel erfgoed. Dit blijkt 
heel goed mogelijk. Ik heb de problemen van het beheer onderzocht en deze problemen lijken 
voor een groot deel opgelost te kunnen worden door de invoering van een erfgoedcommunity. 

Het begrip erfgoedcommunity wordt door de Conventie van Faro omschreven als: Een 
gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan 
het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of aspecten ervan 
door publieke actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. 

Het grootste probleem bij het beheer van het onderwatererfgoed is de grote groep stakeholders 
die niet genoeg met elkaar samenwerken: 

• Natuurlijke bedreigingen worden onderzocht. maar de resultaten zijn niet bij iedereen 
bekend, 

• doordat de verantwoordelijkheid alleen bij de overheid en de vergunninghouders ligt, is 
er voor de andere stakeholders niets te doen dan alleen maar kijken naar het 
onderwatererfgoed, 

• menselijke bedreigingen, zoals het (bedoeld of onbedoeld) kapotmaken van het 
onderwatererfgoed, worden (grotendeels) veroorzaakt doordat er geen begrip of kennis 
is voor het behoud, 

• het onderwatererfgoed is niet goed toegankelijk, omdat het onder water ligt, maar ook 
omdat de kennis over het onderwatererfgoed niet gedeeld wordt met anderen. 

De stakeholders zijn de sportduikers, de onderwaterarcheologen, de overheid, de wrakvissers, 
de commerciële bedrijven, enzovoort. Deze organisaties en personen hechten allen waarde aan 
het onderwatererfgoed, maar deze waarde hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. De 
archeologen zien de historische waarde, terwijl de sportduikers er vooral plezier aan beleven. 
Deze stakeholders kunnen door (publieke) actie deelnemen aan het behoud van dit erfgoed, 
namelijk door participatie in een heritage community, in een onderwatererfgoedcommunity. 

Hoe ziet die onderwatererfgoedcommunity er dan uit? 

De vraagstelling was: hoe kunnen instituten en geïnteresseerden samenkomen en gebruik 
maken van elkaars kennis in een onderwatererfgoedcommunity? 

Professionals kunnen gaan samenwerken in een Community of Practice. Samen problemen 
oplossen, samen werken aan procedures, elkaar helpen bij opgravingen, bij het maken van 
keuzes, luisteren naar ideeën van elkaar, met elkaar in discussie gaan en ervaringen delen. 
Deelname is vrijwillig, niet opgelegd, maar wel zo interessant dat het de moeite waard is. Maar 
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omdat iedereen zou moeten kunnen deelnemen, ook de niet-professionals, moet de community 
breder worden. Een Community of Practice met mogelijkheden voor geïnteresseerden. Een 
online erfgoedgemeenschap met verschillende niveaus van participatie, ook voor de leek, die 
kan leren van de professional. 

Mijn uitgangspunt was de bottom-up benadering van het beheer van het onderwatererfgoed, 
maar ik heb het uiteindelijk toch geschreven met de professional, of de beheerder van het 
onderwatererfgoed in mijn achterhoofd. Ik denk dat de overheid als beheerder van het erfgoed 
zich meer zou moeten openstellen voor de ‘andere’ stakeholders. Niet meer het beheer in eigen 
hand willen houden maar nog meer gaan samenwerken, wat voor een deel al gebeurd met de 
amateurarcheologen van de LWAOW. Dat een erfgoedcommunity goed kan werken blijkt uit de 
Belgische en een aantal Nederlandse voorbeelden. Omdat deze community belangrijk zal zijn 
voor een goed gezamenlijk beheer van het onderwatererfgoed is het van belang dat de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier een grote rol in speelt. De Rijksdienst heeft als 
onderdeel van de overheid de verantwoordelijkheid voor het beheer, en moet in deze 
hoedanigheid de verantwoordelijkheid voor de community op zich nemen. Ook al is er met een 
erfgoedcommunity een basis voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de 
eindverantwoordelijke blijft de overheid, dat is zo geregeld in de Nederlandse wet. Vanwege 
deze rol moet de overheid het initiatief nemen en een strategische rol gaan spelen in het 
vormen van een onderwatererfgoedcommunity. 

Toekomst? 

Ik denk dat een onderwatererfgoedcommunity goed kan werken voor een betere samenwerking 
tussen de stakeholders en dat het de toegankelijkheid tot het onderwatererfgoed vergroot. Dit 
onderzoek is een aanzet daartoe. Om dit verder uit te werken is het aan te bevelen om: 

- eerst serieus binnen de overheid te kijken hoe de organisatie van een 
onderwatererfgoedcommunity er praktisch uit zou moeten gaan zien. Er moeten FPU’s 
en geld beschikbaar worden gesteld om de strategische rol goed te kunnen uitvoeren,  

- onderzoek doen naar de geïnteresseerden. Wie zijn dit? Wat willen ze weten en leren 
van het onderwatererfgoed en welke rol zouden ze kunnen spelen in de 
onderwatererfgoedcommunity. Ik heb in dit onderzoek vooral de professionele 
stakeholders besproken, 

- onderzoeken wat de overheid nodig heeft om (delen van) het beheer uit handen te 
kunnen geven (cursussen aan sportduikers, ethische code instellen voor iedereen die 
meewerkt, randvoorwaarden instellen), 

- deze theorie te formaliseren om het om te zetten in beleid. 
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X.	Samenvatting	
Het onderwatererfgoed is belangrijk voor het historisch besef. Doordat het gemeenschappelijk 
erfgoed is, leren we er van dat we een geschiedenis delen met elkaar en met andere volken. 
Archeologen zien een scheepswrak als een tijdscapsule, als een goed bewaard deel van de 
geschiedenis. Onder water, onder een laag sedimenten kan een schip goed bewaard zijn, 
waardoor nog veel in oorspronkelijke context gevonden kan worden. Door het wrak te 
onderzoeken kan er geleerd worden over de geschiedenis.  

Het beheer van het cultureel erfgoed in Nederland is geregeld in de wetgeving. De 
verantwoordelijkheid voor het erfgoed ligt bij de overheid. De uitvoerende instantie hierbij is de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Voor de andere instanties/personen geldt: 
kijken, en niet aankomen als er geen vergunning is verleend.  

Er zijn een aantal problemen bij een goed beheer van het onderwatererfgoed. Er zijn natuurlijke 
bedreigingen, zoals de paalworm, die onderzocht moeten worden. De menselijke bedreigingen 
van het erfgoed komen voort uit gebrek aan kennis en begrip voor de rijkdom aan informatie die 
het onder water erfgoed kan bieden. Door het weghalen van vondsten van wrakken voor eigen 
gebruik, of het (onbedoeld) stuk maken van onderdelen van een wrak tijdens een duik of tijdens 
het vissen kan veel informatie verloren gaan. Er zijn veel vindplaatsen, die ook nog eens uit het 
zicht onder water liggen, waardoor het niet gemakkelijk, of zelfs niet haalbaar is om te 
controleren of de regels en wetten goed nageleefd worden. Een manier om de bescherming te 
waarborgen is het afschermen met een net. Deze methode is effectief, maar sluit het schip af 
van de buitenwereld, waardoor er geen onderzoek meer gedaan kan worden en waardoor er 
niet meer van genoten kan worden. 

Omdat er zoveel stakeholders betrokken zijn bij dit onder water erfgoed is het lastig voor de 
overheid om het beheer voor dit erfgoed goed uit te voeren. Aan de andere kant willen de 
stakeholders het meestal wel goed doen maar is er geen toegang tot de kennis over het juiste 
gebruik van het erfgoed. De samenwerking van professionals rondom het onderwatererfgoed is 
er, de gemeenschappelijke onderneming van een zo goed mogelijk beheer van het 
onderwatererfgoed is de wederzijdse verbondenheid, alleen is er nog geen sprake van een 
benoemde community waarin samengewerkt wordt. Het gedeelde repertoire, of dezelfde taal 
spreken, het delen van de documentatie en het gezamenlijk betekenis geven aan het 
onderwatererfgoed kan met een Community of Practice in gang worden gezet. De stakeholders 
rond het onderwatererfgoed hebben verschillende achtergronden, is er een organisatie nodig 
om de community te leiden.  

Maar naast de professionals zijn er meer groepen of personen die deelnemen aan het 
onderwatererfgoed. Door participatie van deze groepen in de zorg voor het erfgoed kan de 
verantwoordelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid worden. De conventie van Faro geeft 
een aanzet tot de vorming van erfgoedgemeenschappen rond cultureel erfgoed. Een 
onderwatererfgoedcommunity kan zich vormen rond het onderwatererfgoed, waardoor er een 
samenwerking mogelijk gemaakt wordt. 
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XI.	Summary	
The underwater cultural heritage is important for our understanding of the past. It is mutual 
heritage, so we can learn about our shared history. Archaeologists see a wreck as a time capsule, 
a well preserved part of history. Under water, under layers of sediment, a wreck is well 
protected: findings can be seen in its original context. By exploring the wreck, we can learn 
about the history. 

The management of underwater cultural heritage is done through legislation. The responsibility 
lies with the government. The executive organisation is the Agency of Cultural Heritage in 
Amersfoort. Other organisations or persons are only allowed to look at the heritage under 
water, only to touch after obtaining a permit. 

There a some problems concerning a good management of cultural heritage under water. There 
are natural threats, they need to be investigated. The human threats for underwater heritage  
are due to lack of knowledge and understanding for the richness of information that the heritage 
can bring. By taking finds from wrecks, by breaking parts (sometimes by accident) a lot of 
information can be lost. There are a lot of sites and they are out of sight, under water. This 
makes it difficult or even not possible to see to strict observance of the law. A way to protect the 
wrecks from natural or human threats is covering with a net. This is a highly effective method, 
but it cuts off the wrecks from the outside world: exploration is not possible.  

Because of the great amount of stakeholders involved in the cultural heritage under water, the 
government finds it hard to manage the heritage. On the other hand, the stakeholders are 
mostly willing to cooperate, but information on how to use the heritage in a good manner, is not 
available. The cooperation between professionals is there, their shared enterprise is the Good 
Management, but there is no coordinated community. Their shared repertoire, speaking the 
same language, sharing of documentation, giving meaning to the heritage together is possible in 
a Community of Practise. The stakeholders have different backgrounds, that’s why a community 
needs to be organized. 

But as well as professionals there are other groups or persons who participate in underwater 
cultural heritage. Through participation of these groups in the care of the heritage, the 
responsibility can be a shared responsibility: from stakeholders to shareholders. The convention 
of Faro initiates heritage communities. An underwater heritage community can make this work. 
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Bijlage	1:	Beslisboom	

	 	



[74] 

 

Bijlage	2:	Het	waarderen	van	vindplaatsen	KNA	
 

Het proces van waarderen 

In het onderstaande wordt op korte en schematische wijze het proces weergegeven dat tot een 
waardestelling leidt, eerst tekstueel en vervolgens in een stroomdiagram. In de eerste plaats 
wordt nagegaan of monumenten vanwege hun belevingswaarde, op basis van hun schoonheid 
of herinneringswaarde, als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De monumenten worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Een monument wordt 
op basis van fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria 
gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. De beoordeling van 
de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats zich bevindt, op deze 
wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot de andere relevante sites bekeken. Zo kan in 
Pleistoceen Nederland een vlakgraf, waar geen botmateriaal maar nog wel een lijksilhouet 
aanwezig is, een hoge waardering krijgen, terwijl in Holoceen Nederland de afwezigheid van 
botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - tot een lage waardering kan leiden. Bij 
een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 
kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te 
verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het 
monument ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te 
zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van 
groot belang, uit de beoordeling vallen. Monumenten die op grond van hun fysieke kwaliteit als 
in principe behoudenswaardig zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun 
inhoudelijke kwaliteit. 

- Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria; 
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een boven gemiddelde 
score van zeven punten of meer wordt het monument als behoudenswaardig 
aangemerkt. 

- Na deze weging wordt bij monumenten met een lagere inhoudelijke waardering 
(minder dan zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van 
toepassing is. Zo ja, dan wordt een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig 
aan te merken steekproef per categorie. 

- De overige monumenten zijn niet behoudenswaardig. 
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Tabel 5. Scoretabel waardestelling 

Waarden    Criteria   Scores       
     Hoog    Midden    Laag   
 Beleving    Schoonheid    Wordt niet gescoord       
   Herinneringswaarde    Wordt niet gescoord       
 Fysieke kwaliteit    Gaafheid   3 2 1 
   Conservering   3 2 1 
 Inhoudelijke kwaliteit    Zeldzaamheid   3 2 1 
   Informatiewaarde   3 2 1 
   Ensemblewaarde   3 2 1 
   Representativiteit    N.v.t.       

 
Hoewel voor sommige monumenten (b.v. op grond van beleving) al in een vroeg stadium van 
het waarderingsproces de behoudenswaardigheid wordt vastgesteld is het noodzakelijk ook de 
andere variabelen te scoren. Dit om eventueel de ensemble waarde van andere sites en/of de 
representativiteit vast te kunnen stellen.  
De procedure van afweging kan als volgt in een stroomdiagram worden weergegeven (het 
proces binnen het kader is de waardestelling, daarna komt het selectieadvies): 

Figuur 5. Waarderingscriteria 
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Operationalisering van de waarderingscriteria 

In deze paragraaf wordt de operationalisering van de hiervoor schematisch weergegeven aanpak 
toegelicht. Alle criteria worden nader gedefinieerd en besproken. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de waardestelling, die bereikt wordt door middel van een systeem tot waardering. 
Daartoe wordt aan de meeste criteria een meetwaarde toegekend. Om tot een afweging te 
kunnen komen, wordt daarbij een intervalschaal gehanteerd, waarbij meetwaarden (scores 1, 2 
of 3) worden toegekend  aan de scores ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. 

Waardering op belevingsaspecten 

De belevingswaarde van een archeologisch monument valt uiteen in twee criteria: ‘schoonheid’ 
en ‘herinneringswaarde’. Bij beide gaat het vooral om zichtbare monumenten. 

Schoonheid 

Schoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die in de 
zichtbaarheid van het monument tot uiting komt.  

Parameters 

- Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement 
- Vorm en structuur 
- Relatie met omgeving 

Operationalisering 

Bij dit criterium staat de uiterlijke verschijningsvorm centraal, het gaat om aspecten als 
zichtbaarheid als landschapselement, samenhang met andere (zichtbare) monumenten of 
landschapselementen en de landschappelijke entourage. Met name in historische binnensteden 
kan men hier denken aan zaken die bovengronds een afspiegeling vormen van de structuur van 
het bodemarchief en in feite als bovengrondse archeologie (bouwhistorie) gezien kunnen 
worden. Hier valt te denken aan historische percelering, stratenpatronen, e.d. 

Wat dit waarderingscriterium een extra belang geeft, is dat het in feite ook om de visuele 
representatie van het verder onzichtbare archeologische bodemarchief gaat. Visueel 
waarneembare monumenten vormen een zichtbare herinnering aan het verleden en dienen 
daarom zoveel mogelijk behouden te blijven, zelfs al is de wetenschappelijke betekenis in 
bepaalde gevallen gering. In Nederland zijn zichtbare archeologische monumenten, zowel in de 
vorm van ‘positief’ (boven de grond) als ‘negatief’ (uitgegraven) reliëf, relatief schaars. Ondanks 
het gegeven dat deze monumenten behouden dienen te blijven, is het, met name om goede 
keuzes te kunnen maken, noodzaak ook op de volgende waarderingscriteria te scoren. 
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Herinneringswaarde 

Herinneringswaarde De ‘herinnering’ die het archeologisch monument oproept over het 
verleden. 

Parameters 

- Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis 
- Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis 

Operationalisering 

Er zijn monumenten die zijn verbonden met een levende herinnering aan het verleden. Het feit 
dat deze bestaat, duidt er veelal op dat het om een zichtbaar monument gaat, maar dat is niet 
per definitie noodzakelijk. Ook een plaats zonder zichtbare overblijfselen kan als ’lieu de 
memoire’ voortleven. Daarbij zijn verschillende vormen te onderscheiden: 

- Er is een categorie die direct verbonden is met historische gebeurtenissen. Meestal zijn 
het monumenten van relatief geringe ouderdom waaraan de herinnering altijd is blijven 
voortleven. In enkele gevallen gaat het om monumenten waarvan de relatie met 
historische gebeurtenissen van ouder datum door opgravingen en/of ander 
wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld. 

- Een tweede categorie betreft monumenten die niet zozeer met feitelijke historische 
gebeurtenissen zijn verbonden, maar die in de overlevering worden geassocieerd met 
sagen en legenden, waaraan een religieuze betekenis wordt toegekend, of die om 
andere redenen een rol spelen in de beleving van het landschap. 

In beide gevallen gaat het om monumenten waarvan de herinneringswaarde expliciet kan 
worden vastgesteld. Dit kan een argument zijn voor behoudenswaardigheid. Deze monumenten 
doorlopen eveneens de waarderingsstappen waarbij de fysieke en inhoudelijke kwaliteit worden 
beoordeeld. 
In stedelijk gebied zijn de monumenten op gelijke wijze te waarderen.  

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van archeologische 
monumenten verloopt in de praktijk veelal door de monumenten met een hoge 
belevingswaarde als voorbeeld te stellen. Deze objecten staan dan tevens symbool voor de vele 
niet zichtbare archeologische monumenten. 

Waardering op fysieke criteria 

Fysieke kwaliteit De mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun 
oorspronkelijke positie aanwezig zijn. Binnen deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen 
de criteria gaafheid en conservering. Bij het criterium gaafheid moet ook de stabiliteit van de 
fysische omgeving in beeld worden gebracht; met name onder water kan de gaafheid van een 
vindplaats door natuurlijke processen (met name stromingen) snel veranderen. 
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Gaafheid De mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving.  
Conservering De mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. 

Parameters 

Criteria gaafheid: 

- Aanwezigheid sporen 
- Gaafheid sporen 
- Ruimtelijke gaafheid 
- Stratigrafie intact 
- Mobilia in situ 
- Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling 
- Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen 
- Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu 
- Stabiliteit van de natuurlijke omgeving 

Criteria conservering 

- Conservering artefacten (metaal/overig) 
- Conservering organisch materiaal 

Operationalisering 

Door middel van inventariserend veldonderzoek zijn gegevens verzameld over de fysieke 
toestand van monumenten. Daarbij wordt enerzijds inzicht verkregen in de kwaliteitsbepalende 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld bodemopbouw, grondwaterpeil etc.), anderzijds wordt concrete 
informatie over de aanwezigheid, de kwantiteit en de kwaliteit van archeologische 
informatiebronnen evenals over de omvang van de betreffende monumenten verworven. 

Waardering op inhoudelijke criteria 

Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat vast welke 
archeologische monumenten behoudenswaardig zijn op basis van hun zichtbaarheid of, in 
principe, op basis van hun fysieke toestand. Vervolgens komt de waardering op basis van 
inhoudelijke kwaliteit. 

Het gaat om de volgende criteria: 

- Zeldzaamheidswaarde 
- Informatiewaarde 
- Ensemblewaarde 
- Representativiteit 
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A. Zeldzaamheidswaarde 

Zeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 
periode of in een gebied. 

Parameters 

Het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, binnen 
dezelfde archeoregio, waarvan de aanwezigheid is vastgesteld. Idem, op basis van een recente 
en specifieke verwachtingskaart 

Operationalisering 

Zeldzaamheid is een relatief begrip. De beoordeling van zeldzaamheid berust op het huidige 
inzicht in de inhoud en samenstelling van het bodemarchief. Zeldzaamheid wordt beoordeeld als 
‘laag’ (score 1), indien in de betreffende regio/stad nog een groot aantal vergelijkbare 
monumenten uit dezelfde periode bewaard zijn gebleven die in een vergelijkbare of betere 
conditie verkeren. Dit kan worden vastgesteld op basis van feiten (een beschikbare 
inventarisatie), maar ook op een verwachting, mits deze is gebaseerd op een recente en 
specifieke verwachtingskaart. Zeldzaamheid wordt beoordeeld als ‘hoog’ (score 3), indien het 
om een uniek monument gaat of als er in de betreffende regio niet of nauwelijks vergelijkbare 
monumenten bekend zijn. In de overige gevallen volgt een score als ‘midden’. 

B. Informatiewaarde 

Informatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. 

Parameters 

- Opgraving/onderzoek van vergelijkbare monumenten binnen dezelfde archeoregio 
(minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/partieel) 

- Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeoregio 
- Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeologische periode 
- Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van universitair instituut of ROB 

Operationalisering 

Informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een 
bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. De informatiewaarde wordt 
mede bepaald door de ensemblewaarde. De informatiewaarde van een monument wordt 
bepaald door middel van een score, die is gebaseerd op een analyse van kennislacunes en 
actuele vraagstellingen. 
In eerste instantie is bepalend de huidige stand van kennis over vergelijkbare monumenten uit 
dezelfde periode in dezelfde (archeo)regio. Er zijn verschillende soorten kennislacunes te 
onderscheiden, die al dan niet gecombineerd kunnen voorkomen: 
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1. geografische kennislacunes: witte vlekken op de archeologische kaart, d.w.z. gebieden 
waarvan relatief weinig gegevens bekend zijn; 

2. chronologische kennislacunes: tijdvakken en/of perioden waarover we nog relatief 
slecht geïnformeerd zijn; 

3. inhoudelijke of thematische kennislacunes: deze hebben betrekking op uiteenlopende 
aspecten van de geschiedenis van Nederland. 

Als de zeldzaamheid ‘hoog’ is beoordeeld, is de informatiewaarde veelal ook ‘hoog’. De andere 
scores kunnen verschillen: ook bij veel voorkomende typen van monumenten kunnen 
kennishiaten bestaan terwijl anderzijds een monument dat op zeldzaamheid gemiddeld scoort, 
kan behoren tot een categorie waarover veel informatie voorhanden is. 

C. Ensemblewaarde (archeologische en landschappelijke context) 

Ensemblewaarde (of contextwaarde) De meerwaarde die aan een monument wordt toegekend, 
op grond van de mate waarin sprake is van een archeologische context en van een 
landschappelijke context. 

Parameters 

- Synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde periode binnen de 
microregio) 

- Diachrone context (voorkomen van monumenten uit op een volgende perioden binnen 
de microregio) 

- Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische gaafheid van het 
contemporaine landschap) 

- Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de directe omgeving 

Operationalisering 
Archeologische context heeft betrekking op de aanwezigheid en de informatiewaarde van 
andere in de nabije omgeving aanwezige bronnen van archeologische informatie. 
 
Het gaat daarbij om de vraag: 

- of zich in de nabije omgeving meer monumenten uit dezelfde archeologische periode 
bevinden, waardoor inter-site analyse mogelijk is, 

- of er monumenten voorkomen uit meerdere perioden, waardoor het mogelijk is om de 
ontwikkeling te bestuderen. 

In stedelijk gebied is de archeologische context binnen de historische kernen vrijwel altijd zeer 
sterk aanwezig. In het voormalig buitengebied, dat nu ingebouwd is, kan dit variëren. 

Landschappelijke context is de mate waarin het oorspronkelijke landschap nog aanwezig en/of 
herkenbaar is, daarbij is ook de aanwezigheid van organische sedimenten in de omgeving van 
een monument van belang. Deze elementen dragen in hoge mate bij aan de mogelijkheden tot 
onderzoek van toenmalige landschappen en landgebruik. In stedelijk gebied is de 
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landschappelijke context, uitzonderingen daargelaten, of niet van toepassing of grotendeels 
verloren gegaan en dus laag. Als dit begrip als stedelijk landschap wordt geïnterpreteerd, dan 
vallen de waardevolle gebieden onder de historische binnensteden. De ensemblewaarde wordt 
bepaald op basis van de ‘nabije omgeving’. Relevant is dus niet de (archeo)regio als geheel, maar 
het archeologisch-landschappelijk samenstel. Een punt van aandacht is hier de archeologische 
neerslag van de interactie tussen platteland en stad (historische binnensteden). Door de nadere 
taakverdeling binnen het archeologisch bestel worden de archeologische monumenten in het 
stedelijk gebied veelal binnen de gemeente gewaardeerd, terwijl het omringende platteland 
veelal door provincie of rijk wordt gewaardeerd. Er moet voor worden gewaakt dat hierdoor de 
eerder genoemde interactie wordt ondergewaardeerd. De ensemblewaarde wordt vastgesteld 
op basis van beide contexten. In principe wordt daarbij uitgegaan van de resultaten van het 
inventariserende veldonderzoek (incidenteel zal ook een bureauonderzoek al voldoende 
informatie opleveren). Deze informatie wordt bekeken in combinatie met aanvullende gegevens 
over de omgeving dan wel de verwachting daarover, gebaseerd op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) en/of andere verwachtingskaarten. Deze vergelijking levert de 
basis voor de beoordeling van de landschappelijke context en kan aanvullende overwegingen 
leveren bij de beoordeling van de archeologische context. Indien beide contexten niet meer in 
voldoende mate aanwezig zijn, wordt de ensemblewaarde als ‘laag’ beoordeeld, indien een van 
beide niet (meer) aanwezig is of beduidend is aangetast, is de beoordeling ‘midden’, en als beide 
nog in hoge mate voorhanden zijn, volgt waardering als ‘hoog’. 
 
D. Representativiteit 

Representativiteit De mate waarin een bepaald type monument karakteristiek is voor een 
periode, dan wel een gebied. 

Parameters 

- Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode 
- Het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode 

binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan 
behoud is gegarandeerd 

- Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart 

Operationalisering 

Voor het inhoudelijke waardeoordeel is ook het criterium representativiteit van belang, wat 
alleen relevant is indien bij het uitvoeren van de waardering het vermoeden bestaat dat 
duurzaam behoud van het monument gerealiseerd kan worden. De waarde van het oordeel over 
de representativiteit neemt toe, naarmate meer informatie beschikbaar is over vergelijkbare 
monumenten uit dezelfde periode en hetzelfde gebied. Er zijn er veel van en er is relatief veel 
van bekend. 

Dat betekent dat dergelijke monumenten meestal niet op de eerste drie inhoudelijke criteria 
(zeldzaamheid, informatie en ensemble) voor selectie in aanmerking zullen komen. Om wel tot 
een evenwichtige steekproef te komen, dient in principe - op basis van een inventarisatie per 
archeoregio/gebied/stad - een waardering op basis van representativiteit plaats te vinden. 
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Waardering in stedelijk gebied 
In stedelijk gebied gelden omstandigheden die het beoordelen volgens het te behandelen 
stramien compliceren. 

- Er is vaak geen mogelijkheid tot het doorlopen van de in de vorige paragrafen 
beschreven stappen. De ruimte voor inventariserend veldonderzoek is er vaak niet en de 
IKAW of andere verwachtingskaarten zijn voor stedelijke gebieden veelal niet aanwezig. 

- De economische druk op de grond in stedelijk gebied is vaak hoog. 
- De waarde van archeologische terreinen in stedelijk gebied hangt veelal samen met de 

historische ontwikkeling van de stad. Uit deze, archeologisch bezien, relatief recente 
periode zijn veelal nog gebouwde monumenten (huizen, kerken, muren e.d.) en 
structuren (pleinen, grachten, straten e.d.) bewaard gebleven en zichtbaar. De 
waardering van de archeologische terreinen kan dus niet los worden gezien van deze 
gelijktijdige of in de tijd opvolgende fenomenen in casu de gehele (historische) stedelijke 
context. 

Dit laatste punt maakt duidelijk dat in stedelijk gebied onderscheid moet worden gemaakt 
tussen enerzijds de historische binnensteden en anderzijds het landelijk gebied dat na circa 1850 
is overbouwd. Voor de waardering van de sites in dit laatste gebied gelden, ondanks de extra 
complicaties, de criteria zoals die in de paragrafen hiervoor zijn behandeld. 

Waar het gaat om historische binnensteden kan er vanuit worden gegaan dat deze gebieden een 
samenhangend conglomeraat van archeologische waarden herbergen. In dat opzicht zijn de 
historische binnensteden in principe behoudenswaardig. Voor de locatie van de historisch 
belangrijke binnensteden, kan de AMK als basis dienen. Op microniveau kunnen ook binnen 
historische binnensteden waardestellingen worden verricht. Deels zullen de criteria hiervoor - 
met name de fysieke - niet principieel afwijken van de algemeen geldende. Wanneer het gaat 
om de inhoudelijke criteria kunnen in steden echter extra nuances worden aangebracht. Het 
spreekt vanzelf dat dit alleen kan, wanneer men over een goed inzicht in het bodemarchief - 
inclusief verstoringen- op microniveau beschikt en tevens zicht heeft op de historische 
ontwikkeling, de ligging van bijzondere gebouwen e.d. Op deze wijze kan voor een historische 
binnenstad een kaart van behoudenswaardige archeologische monumenten worden verkregen. 
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Bijlage	3:	Samenvatting	conventie	van	Faro	
Op 27 oktober 2005 werd te Faro Portugal de ‘Kaderconventie van de Raad van Europa over de 
bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving’ goedgekeurd.90 

Deze conventie is een ‘framework convention’. Dat wil zeggen dat de tekst eigenlijk alleen maar 
een aantal algemene principes beschrijft. Het is geen verdrag waar wettelijke bepalingen aan 
vast zitten. De ratificatie van de conventie geeft geen rechten aan individuen bij nationale 
ratificatie zonder bijkomende wetgevende actie door de betrokken lidstaten. De conventie is 
voortgekomen uit de wens om een referentiekader (‘framework of reference for heritage 
policies’) voor erfgoedbeleid te hebben. Lidstaten die iets aan het nieuwe of oude erfgoedbeleid 
willen doen of aan wetten sleutelen krijgen hiermee een raamwerk aangeboden waarin staat 
wat er in het begin van de 21e eeuw in zou horen te staan.  

Inhoud tekst 

De tekst wordt voorafgegaan door een inleiding. In deze inleiding wordt de achtergrond van de 
tekst van de conventie duidelijk gemaakt. De belangrijkste punten hierin zijn de waarde die aan 
het cultureel erfgoed gesteld wordt als middel om een betere kwaliteit van leven voor iedereen 
in de samenleving te verkrijgen, en dat iedereen het recht heeft om deel te nemen aan het 
cultureel erfgoed:  

De Raad van Europa: 

- wil een grotere eenheid tussen haar leden met als doel het veilig stellen en koesteren 
van idealen en principes, gebaseerd op respect voor de rechten van de mens, 
democratie en de wet.  

- erkent het belang om mensen en hun waarden in het midden te plaatsen in het concept 
van cultureel erfgoed. 

- benadrukt de waarde en potentieel van cultureel erfgoed als het goed gebruikt wordt als 
een bron voor duurzame ontwikkeling en voor kwaliteit van leven in een constant zich 
ontwikkelende samenleving. 

- erkent dat elk persoon het recht heeft om deel te nemen aan het cultureel erfgoed van 
zijn keuze (als een aspect van het recht om deel te nemen aan het culturele leven zoals 
is omschreven in de Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 27.  

- is overtuigd van de noodzaak om iedereen in de maatschappij te betrekken in het 
voortdurende proces van het definiëren en managen van cultureel erfgoed. 

 

90 De Raad van Europa is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De raad bestaat uit 43 Europese 
landen. Het doel is het bevorderen van een grotere eenheid tussen de leden door middel van 
samenwerking op economisch, sociaal, cultureel, wetenschappelijk en juridisch gebied. Het belangrijkste 
orgaan van de Raad is het Comité van ministers, gevormd door de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de aangesloten landen.  
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- is overtuigd van het gezonde principe van erfgoedbeleid en educatieve initiatieven die al 
het culturele erfgoed gelijk behandelen en zo een dialoog promoten tussen culturen en 
religies. 

- refereert naar de eerder conventies van de Raad van Europa op het gebied van cultureel 
erfgoed. 

- is overtuigd van het belang van het creëren van een overspannend europees netwerk 
voor samenwerking in het dynamische proces om deze principes in gang te zetten.  

Hierna begint de tekst van de conventie. In 23 artikelen worden alle punten beschreven. De 
tekst is op gedeeld in vijf secties. In sectie 1 worden de doelen, de definities en de 
uitgangspunten besproken. In sectie 2 de bijdrage van cultureel erfgoed voor de maatschappij 
en de ontwikkeling van de mens. Sectie 3 gaat over de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
cultureel erfgoed en de participatie voor iedereen. Sectie 4 behandelt het toezicht houden en de 
samenwerking. In sectie 5 staan de slotbepalingen. 

Sectie 1 

Zoals gezegd worden in sectie 1 de doelen, de definities en de uitgangspunten besproken. De 
doelen van de conventie zijn een vertaling van de punten zoals genoemd in de inleiding van de 
tekst:  

- erkennen dat het recht op cultureel erfgoed voorkomt uit het recht op deelname aan 
het culturele leven,  

- de individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed erkennen,  
- benadrukken dat het doel van het beheer van het cultureel erfgoed en het duurzame 

gebruik daarvan de ontwikkeling van de mens en kwaliteit van leven is. 
- cultureel erfgoed inzetten voor een vreedzame en democratische samenleving, voor 

duurzame ontwikkeling en voor de bevordering van culturele diversiteit.  
- grotere synergie creëren van de competenties van het publiek 

De tekst geeft vervolgens de definities van cultureel erfgoed en erfgoedgemeenschap in artikel 
2: 

- Cultureel erfgoed is een groep rijkdommen geërfd uit het verleden, die mensen 
identificeren, als een reflectie en expressie van hun waarden die constant in 
ontwikkeling zijn, hun geloven, hun kennis en tradities, ongeacht wie de eigenaar is. Het 
omvat alle aspecten van de omgeving die het resultaat zijn van de interactie tussen 
mensen en plaatsen door de tijd heen. 

- Een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde 
hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel 
erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan 
toekomstige generaties.  

In deze definitie van cultureel erfgoed wordt de nadruk gelegd op de waarde die de mensen er 
zelf aan geven. Het zegt niets over de intrinsieke waarde of over de esthetische waarde ervan. 
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Het is een reflectie van de ontwikkeling van de mens, die in ontwikkeling is. Daarmee wordt 
gezegd dat het cultureel erfgoed niet statisch is. Bovendien omvat het cultureel erfgoed volgens 
de conventie alle aspecten van de omgeving. Hier wordt niets expliciet gezegd over materieel en 
immaterieel erfgoed, maar met de laatste zin van de definitie kun je wel aannemen dat het hier 
om beide vormen van cultureel erfgoed gaat en dat er in principe (of liever uit principe?) geen 
onderscheid tussen gemaakt wordt. In de uitleg in het bijbehorende rapport wordt er bij een 
onderscheid tussen de conventie en de Unesco gezegd dat het bij deze conventie gaat over de 
waarde die er aan erfgoed toegeschreven wordt, en dat het er niet om gaat of het materieel of 
immaterieel is.  

In de tweede definitie wordt het begrip erfgoedgemeenschap geïntroduceerd. In de tekst zelf 
wordt er verder niet meer op teruggekomen. In het verklarende rapport wordt er nog uitgebreid 
op ingegaan: 

“The concept of heritage community is treated as self-defining: by valuing and wishing to pass on 
specific aspects of the cultural heritage, in interaction with others, an individual becomes part of 
a community. A heritage community is thus defined as a variable geometry without reference to 
ethnicity or other rigid communities. Such a community may have a geographical foundation 
linked to a language or religion, or indeed shared humanist values or past historical links. But 
equally, it may arise out of a common interest of another type. An interest in, for example, 
archaeology, can create an ‘archaeological community’ whose members are linked only by the 
cultural heritage which forms the focus of their activities. The definition does not require action. 
One can be a member of a heritage community simply by valuing a cultural heritage or wishing 
to pass it on. Individual incapacity may prevent action or even physical contact with the cultural 
heritage in question without invalidating an individual’s right to identify with that community.” 

Bovendien wordt er in het explanatory report nog uitgelegd dat het begrip 
‘erfgoedgemeenschap’ iets anders is dan de gemeenschap van professionals rond erfgoed.  

Vervolgens worden er in de tekst een aantal uitgangspunten geformuleerd. (artikel 3) Het eerste 
uitgangspunt is die van het gemeenschappelijk erfgoed van Europa. De conventie wil het begrip 
voor het gemeenschappelijk erfgoed van Europa bevorderen. Het gemeenschappelijk erfgoed 
bestaat alle vormen van cultureel erfgoed die gezamenlijk het gedeelde geheugen bevatten 
(aangevuld met begrip, identiteit, cohesie en creativiteit). Het zijn ook de idealen, de 
grondbeginselen en de waarden, die bijdragen aan de ontwikkeling van een vreedzame en 
stabiele maatschappij. In de uitleg in het rapport staat dat het hier dus gaat om het cultureel 
erfgoed en intellectueel erfgoed.  

(artikel 4) Het volgende uitgangspunt is die van de rechten en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het cultureel erfgoed. Iedereen, alleen of gezamenlijk, heeft het recht om profijt 
te hebben van cultureel erfgoed en om bij te dragen aan de verrijking daarvan. Daarnaast heeft 
iedereen de verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed van anderen net zoveel te 
respecteren als het eigen erfgoed, en dus ook het gemeenschappelijk erfgoed van Europa.  
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In het rapport wordt nog uitgelegd dat het recht om deel te nemen ook het recht om niet deel te 
nemen omvat. Het niet deelnemen moet dan wel een gevolg zijn van een vrijwillige keuze, en 
niet opgelegd.  

(artikel 5) Het derde uitgangspunt is die van wetgeving en beleid wat betreft cultureel erfgoed. 
De wetgeving en het beleid moeten zo geformuleerd worden dat het recht op cultureel erfgoed 
uitgevoerd kan worden. En er moet een klimaat worden geschapen die participatie in 
activiteiten rond cultureel erfgoed bevorderd. Daarnaast wordt er ook nog gezegd dat het 
cultureel erfgoed op eigen grondgebied op waarde moet worden geschat, ongeacht de 
herkomst.  

(artikel 6) Het laatste uitgangspunt voor de conventie behelst de rechtsgeldigheid. De 
bepalingen moeten gezien worden in het licht van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.  

Sectie II – De bijdrage van cultureel erfgoed aan de maatschappij en de ontwikkeling van de 
mens 

Artikel 7 gaat over cultureel erfgoed en dialoog. In het rapport staat de uitleg van deze dialoog. 
Dit artikel gaat vooral over de dialoog tussen individuen en de verschillende communities in 
Europa, die door dialoog vreedzaam naast elkaar moeten kunnen leven met respect voor elkaars 
erfgoed en met respect voor de verschillende interpretaties die er voor hetzelfde deel van het 
erfgoed kunnen zijn. Het aanmoedigen van reflectie over de ethiek en de methoden van 
presentatie van het cultureel erfgoed, met respect voor de verschillende interpretaties is een 
taak voor de erfgoedgemeenschappen.  

Artikel 8 gaat over het cultureel erfgoed als aspect van de omgeving als bron voor cohesie en 
kwaliteit van leven in een grondgebied. Een grondgebied wordt dan niet per se gezien als een 
afgebakend gebied, maar vooral als een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en voor 
alle deelnemers aan het cultureel erfgoed.  

Artikel 9 behandelt het duurzaam gebruik van cultureel erfgoed. Het gaat dan over respect voor 
de integriteit van cultureel erfgoed, het formuleren van uitgangspunten voor duurzaam 
management en het aanmoedigen van onderhoud, aandacht voor de specifieke conservering 
van het cultureel erfgoed, en het bevorderen van kwaliteit in deze zaken. 

Artikel 10 gaat over cultureel erfgoed en de economisch activiteiten. De belangrijkste punten in 
dit opzicht zijn het creëren van bewustzijn over het cultureel erfgoed. Door informatie te geven 
over het cultureel erfgoed is er duurzaam economisch gebruik mogelijk. Door in economische zin 
gebruik te maken van het cultureel erfgoed kan het de betrokkenheid van bijvoorbeeld de 
inwoners van een bepaalde regio vergroten, en kan bijvoorbeeld toerisme aangetrokken 
worden. De waarde van het cultureel erfgoed mag echter nooit in gevaar zijn.  
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Sectie III – Gedeelde verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed en deelname door iedereen 

In deze sectie wordt in de artikelen 11 t/m 14 de noodzaak opgeworpen om alle leden van de 
samenleving te betrekken bij alle zaken die het cultureel erfgoed aangaan. Bij het managen van 
het cultureel erfgoed zou bijvoorbeeld de overheid een grote rol moeten spelen (artikel 11):  

• een geïntegreerde aanpak van alle niveaus (locaal, regionaal en landelijk of 
gemeentelijk, provinciaal en landelijk), die goed van elkaar op de hoogte zijn, 
samenwerking tussen overheden en andere partijen mogelijk maken,  

• waarbij de overheid niet de verantwoordelijkheid voor al het erfgoed hoeft te dragen 
maar waar zij wel de samenwerkingscoordinator is en hiervoor vernieuwende manieren 
bedenkt, 

• vrijwillige initiatieven respecteren die de rol van de overheid complementeren 

Artikel 12 gaat over het belang van de toegang tot cultureel erfgoed, dat iedereen zou moeten 
hebben. Iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan de evaluatie van het cultureel erfgoed en 
het debat over het cultureel erfgoed. Vrijwilligersorganisaties kunnen hierbij een nieuwe kijk op 
het cultureel erfgoed geven en moeten daarom ook serieus gehoord worden. 

In artikel 13 wordt er gezegd dat het cultureel erfgoed terug moet komen in verschillende 
vormen van educatie. Niet alleen het leren over het cultureel erfgoed, maar het erfgoed kan ook 
als bron dienen voor verschillende soorten van educatie. 

Artikel 14 gaat over cultureel erfgoed en de informatiemaatschappij. Hierin wordt de digitale 
technologie ingezet om het cultureel erfgoed toegankelijker te maken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het toegankelijk maken door informatie in meerdere talen aan te bieden, maar 
ook door standaarden, door het maken van thesauri. Dit is aan te bevelen omdat men zo beter 
toegang heeft tot de informatie, men zo ervaringen kan uitwisselen om niet dezelfde fouten te 
maken en om te leren van elkaars tips en adviezen. Met als extra opmerking dat het 
‘authentieke’ object niet ten onder moet gaan aan de digitale mogelijkheden die er zijn.  

Sectie IV – Toezicht houden en samenwerken 

In deze sectie wordt er gesproken over het toezicht houden op de onderwerpen die in deze 
conventie besproken worden. Een van de manieren om toezicht te houden en om beter te 
kunnen samenwerken is het opzetten van een informatiesysteem voor cultureel erfgoed voor 
alle partijen. Het zal dan niet in eerste instantie gaan over kwantitatieve gegevens over cultureel 
erfgoed, maar vooral over kwalitatieve gegevens, in het licht van de conventie. Het zal dus meer 
gebruikt worden als middel om beter te kunnen samenwerken en het gezamenlijk ontwikkelen 
van ‘good practices’ dan echt een verplichting om te monitoren.  

Sectie V – Slotbepalingen waarin de normale procedures staan, zoals ondertekening etc. 
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Bijlage	4:	Ethical	Principles	of	The	Society	for	Historical	Archaeology	
 

(adopted 23 June 2003) 

Historical archaeologists study, interpret and preserve archaeological sites, artifacts and 
documents from or related to literate societies over the past 600 years for the benefit of present 
and future peoples. In conducting archaeology, individuals incur certain obligations to the 
archaeological record, colleagues, employers and the public. These obligations are integral to 
professionalism. This document presents ethical principles for the practice of historical 
archaeology. All members of The Society for Historical Archaeology, and others who actively 
participate in society-sponsored activities, shall support and follow the ethical principles of the 
society. All historical archaeologists and those in allied fields are encouraged to adhere to these 
principles. 

Principle 1 

Members of the Society for Historical Archaeology have a duty to adhere to professional 
standards of ethics and practices in their research, teaching, reporting, and interactions with the 
public. 

Principle 2 

Members of the Society for Historical Archaeology have a duty to encourage and support the 
long-term preservation and effective management of archaeological sites and collections, from 
both terrestrial and underwater contexts, for the benefit of humanity. 

Principle 3 

Members of the Society for Historical Archaeology have a duty to disseminate research results to 
scholars in an accessible, honest and timely manner. 

Principle 4 

Members of the Society for Historical Archaeology have a duty to collect data accurately during 
investigations so that reliable data sets and site documentation are produced, and to see that 
these materials are appropriately curated for future generations. 

Principle 5 

Members of the Society for Historical Archaeology have a duty in their professional activities to 
respect the dignity and human rights of others. 

Principle 6 

Items from archaeological contexts shall not be traded, sold, bought or bartered as commercial 
goods, and it is unethical to take actions for the purpose of establishing the commercial value of 
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objects from archaeological sites or property that may lead to their destruction, dispersal, or 
exploitation. 

Principle 7 
Members of the Society for Historical Archaeology encourage education about archaeology, 
strive to engage citizens in the research process and publicly disseminate the major findings of 
their research, to the extent compatible with resource protection and legal obligations. 

 


