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“Onderzoek naar twee scheepswrakken bij Stavoren” is een rapportage van de Stichting 
Archeos Fryslân. 
 
Stichting Archeos Fryslân heeft tot doel: 
“het beoefenen en stimuleren van archeologie onderwater in amateurverband en voorts al  
 hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.  
 
 
 

Uitvoering van archeologische onderzoeken onder water door Stichting Archeos Fryslân 

wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van: 
                                         

                          
 

M.O.A.C. Gravin van Bijlandt Stichting            Plattelânsprojekten Fryslân 

Old Burger Weeshuis                                         Je Mainteindrai Fonds 
Stichting Herbert Duintjer Fonds            

Van Heloma Stichting                      
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Samenvatting 

 
Uit het sonaronderzoek naar restanten van het klooster van St.Odulfus bij Stavoren in april 
2000 kwamen twee posities van scheepswrakken naar voren. Het waren de 17de en 18de 
positie in het sonaronderzoek die voor een verkennend duikonderzoek in aanmerking 
kwamen. Zij kregen hierdoor in Archis de aanduiding Stavoren Object 17 en Stavoren Object 
18. Bij Object 17 leek het eerst om een bult stenen te gaan. Na verder onderzoek werden 
onder de stenen planken aangetroffen die duidelijk wezen op de aanwezigheid van restanten 
van een wrak. Object 18 gaf op het sonarbeeld duidelijk het beeld van een wrak te zien. 
Hierdoor werd de aanduiding al snel omgedoopt naar Wrak 17 en Wrak 18 
 
In 2010 maakte Martijn Manders van de RCE, in het kader van kennisuitwisseling een duik 
op wrak 17. Hieruit bleek dat het hier ging om restanten van een overnaads scheepswrak uit 
rond 1500, waardoor het object als een belangrijke cultuurhistorische vindplaats werd 
aangemerkt.  In 2012 heeft de RCE, in het kader van het Maritiem Programma 2012  een 
waardestellend onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de 
Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 “Scheepswrak Stavoren 17”.  

 
In de jaren 2000 – 2010 is in verband met de slechte weersomstandigheden, vaak 
voorkomende in de weekenden, onregelmatig op Wrak 18 gedoken. Bijkomend probleem is 
dat door lozing van boezemwater, door het L.J. Hooglandgemaal, het zicht onder water bij 
Wrak 18 slecht tot zeer slecht genoemd kan worden, wat het in beeld brengen van het wrak 
sterk heeft bemoeilijkt. 
Het wrak was tijdens de duikverkenningen naar restanten van het klooster al in 1999 ontdekt. 
Uit het sonarbeeld bleek het te gaan om een wrak van ca. 20 meter lang, 6 meter breed en 
stak het ca. 0,70 meter boven de bodem uit. 
Tijdens de eerste duikverkenningen werden enkele vondsten gedaan die, zo werd 
aangenomen, aanwijzingen zouden kunnen geven naar de herkomst en bestemming van het 
schip. Uit een dendrochronologisch onderzoek van een uit het wrak genomen houtmonster 
volgde een datering van NA 1672 +/- 6. Het wrak kan daarmee gedateerd worden eind 17de, 
maar mogelijk beging 18de eeuw.  
Bevestiging hiervan zijn de twee, in het wrak, gevonden tinnen lepels met een keurstempel 
van de stad Amsterdam uit 1751. Uit historisch onderzoek komt naar voren dat in de nacht 
van 7 op 8 oktober 1756 drie  schepen voor de kust van Stavoren zijn vergaan. Gelet op de 
in het wrak gevonden lepels kan het één van deze schepen zijn. Niet achterhaald kon 
worden om welke van de drie schepen het hier gaat.  
Een bij het wrak aangetroffen rol lood bleek bij later uitgevoerde duikverkenningen bleek te 
zijn verdwenen. 
Ook zijn in het wrak enkele objecten gevonden die duidelijk van een latere datum zijn. De 
datering van deze objecten sluit niet aan bij de veronderstelling dat het schip in 1756  is 
vergaan.  Mogelijk dat deze door inspoeling in het wrak terecht gekomen zijn.  
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1.   Inleiding 

 
In april 2000 is door SNAP (Stichting Natte Archeologie Projecten) voor het onderzoek naar 
het klooster van St.Odulfus in het IJsselmeer bij Stavoren een gebied van 1200 x 2500 meter 
met behulp van een side scan sonar in beeld gebracht. Het onderzoek leverde 18 posities op 
die voor een nader onderzoek naar mogelijke restanten van het klooster in aanmerking 
kwamen. [1]  
Op de posities 17 gaf het sonarbeeld een duidelijke verhoging, in de vorm van een schip, te 
zien. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een berg breuksteen zou gaan. Op positie 18 
was duidelijk een scheepswrak te zien. Voor het verdere onderzoek hebben beide objecten 
de naam van de betreffende positie meegekregen, wrak 17 en wrak 18. 
 
1.1  Administratieve gegevens 

 

Wrak 17 Wrak 18 
Projectnaam  Wrak 17  
Uitvoering duikteam Stichting 

Archeos Fryslân  
aantal deelnemende      
duikers  zie dagverslagen 

aantal gemaakte 
duiken   
Bevoegd gezag              Rijksdienst voor het  

                                      Cultureel Erfgoed,   
                                      Amersfoort  
Toponiem              IJsselmeer Stavoren  

                                      Object 17 
Archisnummer              48091 
 

Locatie onderzoeksgebied: 
Provincie  Fryslân 
Gemeente Nyefurd 

Plaats  IJsselmeer 
Kaart   Hydrografische Kaart 1810.4 
 

Bijzonderheid 
Centrumcoördinaten X= 151.226,410;  
                                      Y= 544.521,585 

       
Terreinaanduiding 
 

Omvang onderzoeksgebied: 
Omvang onderzoeksgebied  
Diepte onderzoeksgebied         2,40 – 5,50 m 

Terreinbeheer              Rijkswaterstaat  
                                                 IJsselmeergebied 
 

Melding: 
1

e
 melding   april 2000 

  

Onderzoeksperiode:  
Duikonderzoek: september 2000 – juni 2010  

 

Projectnaam  Wrak 18 
Uitvoering duikteam Stichting 

Archeos Fryslân  
aantal deelnemende      
duikers  zie dagverslagen 

aantal gemaakte 
duiken   
Bevoegd gezag   Rijksdienst voor het  

                                      Cultureel Erfgoed,  
                                      Amersfoort  
Toponiem  IJsselmeer Stavoren  

                                      Object 18 
Archisnummer              48092 
 

Locatie onderzoeksgebied: 
Provincie  Fryslân 
Gemeente Nyefurd 

Plaats  IJsselmeer 
Kaart   Hydrografische Kaart 1810.4 
 

Bijzonderheid 
Centrumcoördinaten X=152.272,170;  
                                      Y= 542.346,590 

       
Terreinaanduiding 
 

Omvang onderzoeksgebied: 
Omvang onderzoeksgebied  
Diepte onderzoeksgebied     2,40 – 5,50 m 

Terreinbeheer          Rijkswaterstaat  
                                              IJsselmeergebied 
 

Melding: 
1

e
 melding         april 1999   

 

Onderzoeksperiode: 
Duikonderzoek:   april 2000 – juni 2012 

 
1.2   Leeswijzer 

 
In dit rapport worden de onderzoeken van twee wrakken bij Stavoren beschreven. Hiervoor 
is gekozen omdat beide wrakken  in het gebied liggen dat in 2000 door SNAP, in het kader 
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van het onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus, met sonar in beeld is 
gebracht.  Ook is voor beide wrakken de geologische en historische context gelijk. Deze 
worden in de hoofdstukken 2 en 3  beschreven. De onderzoeken van de wrakken 17 en 18 
zijn beschreven in respectievelijk de hoofdstukken 4 en 5.   
 
 

 
 
 

Afbeelding 1   Begrenzing van het in 2000  met sonar onderzochte gebied met daarin de ligging van de  
                        wrakken 17 en 18 (Tekening Frans ten Veen) 
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 2.     Geologie van het strandinggebied 

 
De basis van de geomorfologie van de noordelijke helft van het huidige IJsselmeer en het 
gebied rondom Stavoren werd gevormd in de voorlaatste IJstijd (het Saalien of de Riss-
ijstijd). Tijdens deze periode, ongeveer 250.000 tot 130.000 jaar geleden, werd het 
noordelijke deel van het huidige Nederland bedekt onder het kruiend landijs. Het ijs sleepte 
op zijn weg allerlei materiaal mee, variërend van grote keien uit het berggebied van 
Scandinavië tot klei en zand van de drooggevallen zeebodem. Dit materiaal werd onder het 
ijs vermengd en bleef achter nadat het ijs afsmolt. Deze bodemsoort is nu bekend als 
keileem of grondmorene.  
Na de laatste ijstijd (het Weichselien) werd het klimaat warmer en natter. Deze periode, 
bekend als het Holoceen, begon ongeveer 8.800 jaar geleden. Gedurende deze periode 
werd de grondmorene in de omgeving van Stavoren afwisselend met klei- en vooral met een 
afzettingen van veen bedekt.  
Het huidige IJsselmeer was dus destijds een uitgestrekt veengebied. De hedendaagse 
bodem van het IJsselmeer - op of nabij de vindplaatsen van beide wrakken - bestaat 
voornamelijk uit zand met keien van afwisselende omvang. Slechts hier en daar worden nog 
brokken veen aangetroffen. Het water van de Zuiderzee heeft gedurende ruwweg de 
afgelopen 1000 jaar de klei- en veenlagen van vroeger vrijwel volledig weggevaagd. 
Tegenwoordig resteert slechts nog een pakket keileem met keien van diverse afmetingen.  
De huidige waterstand van het IJsselmeer ligt tussen NAP – 0,20 en – 0,40 m. 

 
3.   Zuiderzee als belangrijke handelsroute [2 en 3] 

 
Het Zuiderzeegebied is van oudsher een belangrijk gebied in het handelsverkeer geweest. In 
de Romeinse tijd was de Rijn een handelsweg van de eerste orde. Vanaf de Rijn vond de 
handel een weg via de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water en andere riviertjes  
naar plaatsen langs het (toenmalige) Flevomeer. Bij de uitbreiding van de handel, in de 2e 
eeuw, op Noord-Duitsland en Scandinavië voeren de schepen vanaf de IJssel, over het 
Flevomeer en  de Vliestroom of door de Waddenzee langs de Friese kust naar Noord 
Duitsland. Vervolgens voeren ze dan stroomopwaarts langs de benedenloop van de Elbe, 
Weser e.a. het binnenland in. De Romeinen lieten de zeevaart over aan de onderworpen 
volken, die als goede zeevaarders bekend stonden.  
De schepen uit die tijd waren zeer eenvoudig van constructie en hadden vaak weinig 
diepgang wat voor de vaart in ondiepe vaargeulen van de Zuiderzee en de Waddenzee van 
groot belang was. 
Als de Hanze in de 12e eeuw tot ontwikkeling komt, komt daarmee ook de handel in 
Noordwest Europa tot bloei. Vooral de kustvaart groeit zeer snel tot ver in de Oostzee en 
langs de Noorse kust. Daarmee kwam ook de scheepvaart op de Zuiderzee en de Wadden 
tot naar Hamburg tot ontwikkeling, wat weer leidde tot de ontwikkeling van diverse 
havensteden lang de Zuiderzee. 
Handel vindt niet alleen plaats naar de Oostzee en de Noorse kust. Via de Zuiderzee worden 
ook de aan de zee grenzende landstreken Holland en Friesland met elkaar verbonden en 
wordt over het IJ, de Vecht, de Amstel en de Spaarne  het Utrechtse en Hollandse 
achterland bereikt. 
De Zuiderzee was dus een kruispunt van handelsroutes. Daarnaast was het ook een rijk 
visgebied wat voor visserij leidde tot belangrijke vestigingsplaatsen langs de Zuiderzee.  
De Zuiderzee kende in die tijd ook vele nadelen. De vele ondiepten, vooral nabij de 
riviermondingen van de IJssel en Amstel, maar ook de vele zandbanken in de Zuiderzee. 
Ook de doorgangen van de Zuiderzee naar de Noordzee waren berucht, zoals in die tijd 
weleens werd gezegd: “De doorvaart bij Texel en de vaart over de Zuiderzee zijn gevaarlijker 
dan een reis van daar naar Spanje”. 
In de loop der eeuwen vindt een toename van de verzanding van de Zuiderzee plaats, maar 
ook door toename van de diepgang van de zeeschepen wordt het moeilijker om vanuit de 
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Noordzee naar Amsterdam en de andere havens langs de Zuiderzee te komen. Dit leidde 
weer tot een afname van de handelsactiviteiten in de steden, met gevolg dat  de haven-
ingangen als gevolg van minder inkomsten uit handel niet op diepte worden gehouden en 
verzanden. 
Bij storm kent de Zuiderzee nog een ander, zeker niet te onderschatten, gevaar. Door de 
aanwezigheid van de vele ondieptes en vaak smalle vaargeulen loopt een schipper al gauw 
de kans uit de koers te lopen en op een van de vele ondieptes te stranden.  
Vermoedelijk zijn de wrakken 17 en 18 daar ook de gevolgen van geweest. Voor 
handelsschepen werd al snel gekozen voor een werkwijze van overslag. De VOC koos voor 
haar schepen voor de Reede van Texel. De visser uit de steden langs de Zuiderzee maakten 
nog lang gebruik van de zeegaten bij Texel en bij Vlieland en Terschelling om op de 
Noordzee te komen. 
Na aanleg van de Afsluitdijk, in 1932, zien we dat ook de handelsvaart langs de Friese kust 
afneemt. Het aantal vissersschepen in de steden langs het IJsselmeer zien we dan ook 
geleidelijk aan afnemen. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Afbeelding 2  Belangrijke vaarroutes op de Zuiderzee tot in begin 18
e
 eeuw 
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N

50m

10m

Pos 17

4.    Wrak 17 
 
4.1   Eerste verkennende onderzoeken 2000 - 2003 

 
Het sonarbeeld van positie 17 had veel weg van een grote bult stenen. Omdat in het gebied 
meer steenbulten waren gevonden bestond aanvankelijk het vermoeden dat het hier zou 
gaan om een bult stortsteen die tijdens de aanleg van de Afsluitdijk overboord was geraakt.  
Bij het eerste verkennend duikonderzoek, in april 2000, bleek het aanvankelijk om een bult 
stenen te gaan. Na verder onderzoek werden onder de stenen planken aangetroffen met 

daaraan spantdelen, waaruit naar 
voren kwam dat het om een 
scheepswrakje moest gaan. De 
houtdelen waren aangetast 
waardoor de juiste omvang van 
het wrak niet goed kon worden 
vastgesteld. Uit de aanwezige 
houten wrakresten is voor een 
dendrochronologisch onderzoek 
een houtmonster genomen, 
waarvan de datering vastgesteld 
is Na 1501 AD +/-8. Zeer 
waarschijnlijk kan hiermee het 
wrakje gedateerd  worden in de 
16de eeuw (bijlage 1). 
 
Op de houten restanten van het 
wrak zijn langwerpige stenen van 
diverse afmetingen aangetroffen. 

Afbeelding 3  Sonaropname uit rapport van SNAP (2000)            Hoewel aanvankelijk werd   

                                                                                               gedacht dat deze niet bij het 
wrak  hoorde bleek duidelijk dat dit geen ballast stenen waren, maar dat deze mogelijke deel 
uit maakten van de lading. De aangetroffen steensoort werd gedetermineerd als Kwarts 
Sericiet Schist waarvan de oorsprong in de regio Ardennen (België) en Taunus (Duitsland) of 
Noorwegen (Telemark) gezocht moet worden. Deze steensoort werd veel gebruikt voor slijp- 
en wetstenen. De vondst van de stenen en de datering uit het dendrochronologisch 
onderzoek maakten het interessant om nader onderzoek op het wrak uit te voeren. 
Door het slechte zicht ( 0 tot 15 à 20 cm) en de betrekkelijk weinige herkenningspunten van 
een wrak onder de grote steenbult verminderde de inspanning van het in kaart brengen van 
het wrak. In 2003 en 2004 zijn enkele duiken op het wrak gedaan. Echter door het slechte 
zicht tijdens deze duiken werden geen nieuwe resultaten geboekt.  

 
4.2    Vervolgonderzoeken 2008 - 2010 
 

Met de oprichting van de Stichting Archeos Fryslân in 2006 kreeg het wrak weer de nodige 
aandacht waarbij het in de bedoeling lag de situatie duidelijk in te meten.  In overleg met de 
RCE (voorheen RACM) werd in 2007 een Plan van Aanpak opgesteld (bijlage 2).  
Door het vaak slechte zicht ter plaatse is er tussen 2007 en 2009 niet op het wrak gedoken.   
Bij een duik op 13 juni 2010 was het zicht dat het aanleiding gaf om met het in kaart brengen 
van het wrak te beginnen. 
Op 25 juni 2010 maakte Martijn Manders (RCE),  in het kader van kennisuitwisseling een 
oriënterende duik op het wrak . Het zicht was die dag uitzonderlijk goed, namelijk 60 cm. Dit 
gaf de mogelijkheid een goed overzicht van de restanten van het wrak te krijgen. Naast de 
ouderdom verkregen uit het dendrochronologisch onderzoek, rond 1500, bleek uit enkele 
nog aanwezige constructiedelen dat het om de restanten van een, voor die tijd, zeer zwaar 
gebouwd schip gaat. Een nauwkeurig onderzoek van de vindplaats werd dan ook van groot 
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belang geacht. Duikers van Archeos kregen het verzoek niet meer op het wrak te duiken. De 
dagverslagen van de door amateurs uitgevoerde duiken in de periode 2003 tot en met 2010 
zijn in bijlage 3 opgenomen.  
 
4.3    Uitgevoerd onderzoek in het kader van het Maritiem Programma 2012 [4] 

 
Uit de tot 2009 gemelde gegevens van de amateurs en de gegevens verkregen tijdens de 
duik op 25 juni 2010 bleek duidelijk dat het hier om een oud scheepswrak ging met een 
potentieel hoge archeologische waarde en was aanleiding voor de RCE om de vindplaats 
voor een waarde stelling in het Maritiem Programma 2012 op te nemen. 
De waarde stelling is tussen 11 en 20 april 2012 uitgevoerd door medewerkers van de RCE, 
waarbij dit team uitgebreid werd met professionele duikers en studenten uit Nederland en 
België.  In de landelijke- en regionale pers is aan dit onderzoek de nodige aandacht besteed.  
De resultaten van dit uitgevoerde onderzoek zijn gepubliceerd in “Scheepswrak Stavoren 
17”, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 van de RCE. 
 

Afbeelding 4 en 5  Constructies van enkele wrakdelen (tekening: Martijn Manders) 

 
 
 
4.4    Onderzoek naar de herkomst van de stenen in het wrak 
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Uit de eerste determinatie van de stenen in het wrak bleek dat het Kwarts Sericiet Schist 
zowel in de Ardennen (België), Taunus (Duitsland) als uit Telemark (Noorwegen) afkomstig 
kon zijn. Hieruit kwam de vraag naar voren of we hier te maken hebben met een schip dat 
via de Noordzee op de Zuiderzee gekomen was of dat het gaat om een schip dat via de 
IJssel op de Zuiderzee gekomen was. In het eerste geval zou het gaan om het wrak van een 
Noors schip.. 
Uit verder onderzoek naar herkomst en gebruik van deze steensoort bleek dat gelijksoortige 
stenen ook gevonden zijn in een vissersschip vergaan, op de Zuiderzee nabij het voormalige 
eiland Weringen nabij het huidige Wieringerwerf, aan het begin van de 17de eeuw. Ook zijn, 
begin 1980, gelijksoortige stenen aangetroffen, in een wrak (Vogelzand 3) bij Texel. 
Tijdens een GEA-beurs in Leeuwarden op 7 november 2010 is een steen uit wrak 17 voor 
petrografisch onderzoek bij een van de aanwezige deskundigen aangeboden. Na globaal  
onderzoek werd vastgesteld dat de stenen in het wrak een duidelijke overeenkomst vertonen 
met de samenstelling van de stenen die gevonden zijn in het wrak bij Texel en dat het hier, 
zoals reeds bij een eerdere determinatie was vastgesteld, gaat om een schisteus 
kwartsietisch gesteente, met een fijnkorrelige structuur, waarvan de korrelgrootte in de fijne 
zandfractie is gelegen. Het is een metamorf gesteente waarin het zandige karakter nog 
duidelijk herkenbaar is. 
 
Van deze in West-Europa aangetroffen archeologische slijpsteensoorten noemt Moore 
(1983) onder de titel “schist stones” een kwartsmuscovietschist, die qua textuur, 
mineralogische samenstelling en korrelgrootte sterk met elkaar overeenkomen.  
Naast de overeenkomst in textuur, korrelgrootte en mineralogisch samenstelling zijn er ook 
archeologische gegevens die stroken met een herkomst uit Eidsborg.  
Dit  Eidsborg schist werd per schip vervoerd, men denke aan het Klåstad schip. In de 
literatuur wordt Eidsborg schist ook wel eens “Norwegian Ragstone” genoemd.  

Afbeelding 6   Vindplaats van schist bij Eidsborg in 
                        Noorwegen (foto: Wikipedia) 
 
 
 
Afbeelding 7   In wrak aangetroffen steen en een oude 
                        wetsteen. 

 

 
5.    Wrak 18 
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5.1    Eerste verkennende onderzoeken 

 
Het in april 2000 door SNAP (Stichting Natte Archeologische Projecten) uitgevoerde side-
scan onderzoek gaf op positie18 duidelijk het beeld van een wrakje te zien met afmetingen 
van  ca. 20 meter lang, 6 meter breed en ca. 0,70 cm boven de bodem uitstekend1. Het 
wrakje was echter al in 1999 gevonden en gemeld bij de toenmalige ROB, nu Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).   

Op 2 juli 2000 is een eerste 
verkennend onderzoek op het 
wrak uitgevoerd.  Hierbij zijn 
een aantal losliggende 
objecten van het wrak en uit 
de directe omgeving van het 
wrak geborgen.  
Uit het wrak kwamen enkele 
stukken tegels, flesbodems 
en bruin en rood aardewerk.  
Buiten het wrak werd katrol 
met drie pokhouten schijven 
aangetroffen. Conservering 
van dit 3-schijfs blok  was in 
verband met de zeer                                                                                                      
slechte toestand van het 
ijzerbeslag niet meer 
mogelijk. De pokhouten 

Afbeelding 8  Sonaropname wrak 18 uit rapport SNAP (2000)            schijven zijn wel   

                                                                                                     geconserveerd (beschrijving 
van de vondsten zie 5.5).  
 
Op 30 september 2000 is een houtmonster uit het wrak gehaald voor een dendrochronologie 
datering. Dit monster bevatte onvoldoende jaarringen. In 2001 en 2002 is niet op het wrak 
gedoken in verband met het lopende onderzoek naar restanten van het klooster van St. 
Odulpus.  
Op 24 augustus 2003 is een tweede houtmonster van een eiken plank, waarschijnlijk van de 
wegering of de huid, voor dendrochronologisch onderzoek uit het wrak genomen. Dit 
monster bleek voldoende jaarringen te bevatten voor een goede datering. Hieruit volgde een 
datering van na 1672 +/- 6 (bijlage 4). Het wrak kan daarmee gedateerd worden aan het 
einde van de 17de, maar mogelijk begin 18de eeuw zijn. 
 
In de periode 2004 tot en met 2007 zijn meerdere losliggende artefacten geborgen w.o. 
diverse stukken keramiek, wandtegels, aardewerk pijp, pijpenkop en pijpensteel in concretie , 
en de onderkanten van twee glazen flessen. Direct naast het wrak zijn twee halve koperen 
bollen gevonden (diameter ca. 0,30 m) die door middel van een tussenstuk aan elkaar 
verbonden zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om een halfproduct, een gieteling, die elders tot 
andere producten verwerkt moest worden. Aan de zuidzijde, buiten het wrak  werd een rol 
lood aangetroffen, lengte circa 1,50 meter, diameter Ø 16 cm. 
In 2007 werd een losliggende tinnen lepel geborgen. In de bak van de lepel staat en stempel 
met het jaartal 1571. Beschrijving van de lepel is opgenomen in hoofdstuk 5.6. 
 
 
 

                                                 
1
 SNAP 2000 
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De duikomstandigheden waren niet optimaal te noemen. Bij vele duiken was het zicht vaak 
minder dan 10 cm. In droge perioden en ook weinig wind was een zicht van 30 tot 60 cm een 
unicum. Na een periode met regelmatig regen en noordwesten wind was er vaak helmaal 
geen zicht op het wrak. Na een regenperiode waren ook de op het wrak aangebrachte 
labels, voor het in kaart brengen van het wrak, niet meer leesbaar. Aanvankelijk werd 
gedacht dat dit verband zou houden met de afvoer van water vanaf de zuidzijde van het 
IJsselmeer,  de IJssel en het Zwarte Water. Bij nadere observatie bleek echter dat het 
slechte zicht veroorzaakt werd door de lozing van boezemwater van het L.J. Hoogland 
gemaal, waarbij grote hoeveelheden zweefvuil op het IJsselmeer terecht komen.   
Bij noordwesten wind verplaatst dit zich naar de positie van het Wrak 18. 

Afbeelding 9   Veel zweefvuil wat zicht onder water ernstig beperkt (foto: Jule de Kroon) 
   
5.2    Plan van Aanpak 

 
In de periode 2000 – 2007 zijn tien duikverkenningen op het wrak uitgevoerd (bijlage 5). 
Geleidelijk werd hiermee zeer globaal beeld verkregen  van het wrak, maar het gaf geen 
duidelijk overzicht van de situatie en omvang van de wrak. De in deze periode uitgevoerde 
duiken werden dan ook niet volgens een Plan van Aanpak uitgevoerd.  
Naast het vaak (zeer) slechte zicht leidde niet tot een goede aanpak voor het in kaart 
brengen van het wrakje. Om het onderzoek en het in kaart brengen van het wrak meer 
gestructureerd uit te voeren werd november 2007, in overleg met de RCE, een Plan van 
Aanpak opgesteld, wat als leidraad moest dienen voor een goede aanpak (bijlage 6). 
Belangrijkste doel van het onderzoek was te komen tot een nauwkeuriger datering, het in 
kaart brengen van de wraklocatie  en mogelijk de naam van het scheepje te achterhalen. 
Naast de uitgangspunten om het onderzoek gestructureerd uit te voeren zijn, in overleg met 
de RCE, een tweetal vragen in het Plan van Aanpak opgenomen, te weten: 

1. Vaststelling van het type schip, mogelijk de naam van de eigenaar/schipper; 
2. Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van de 

stranding van het schip. 
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5.3     Vervolgonderzoeken  2008 -- 2012  
 
5.3.1  Duikonderzoek 2008 -- 2010 
 

In de jaren 2008 -- 2010 zijn negen duiken op het wrak gemaakt (bijlage 7). De resultaten 
van deze duiken zijn zeer wisselend. Een van de oorzaken hiervoor is, zoals hiervoor al is 
aangegeven, vaak het slechte zicht als gevolg van veel zweefvuil. Een tweede oorzaak is de 
ligging van het wrak. Bij westen wind, het meest voorkomend in Nederland, kan er niet 
gedoken worden als gevolg van het onrustige water (“knobbelig water”). 
Het plannen van de duiken is daarbij sterk afhankelijk van de windrichting en kan slechts 
enkele dagen voor het weekend bekend gemaakt worden. Dit brengt met zich mee dat er 
veel wisseling in de deelnemers ontstaat. Bij een beperkt zicht moet men zich dan eerst 
tastend langs het wrak een voorstelling van het wrak maken. Na enige tijd kan dan gezocht 
worden naar de labels, voor zover die nog aanwezig zijn.  
Bij de duiken zijn wel aanvullende gegevens van onderdelen van het wrak verzameld en zijn 
ook weer een aantal losliggende voorwerpen geborgen, waaronder een tweede tinnen lepel.   
 
5.3.2  Duikonderzoek  5 en 6 mei 2012 

 
 Begin mei 2012 werd, bij het doornemen van de planning voor activiteiten in 2012, besloten 
de opmeting van het wrak op korte termijn uit te voeren. Hiervoor werd het weekend van 5 
en 6 mei gepland. Voor de uitvoering werd een planning opgesteld, waarbij op de eerste dag 
de labels zijn gecontroleerd en waar ze verdwenen waren opnieuw geplaatst. Het zicht onder 
water was ook nu weer slechts 10 à 15 centimeter. Om voor de opmeting, gepland voor de 
tweede dag, vooraf een indruk te hebben van de ligging van de meetpunten ten opzichte van 
elkaar van de zijn aan de labels kleine drijvertjes, met daarop het labelnummer, bevestigd. 
Bij een redelijk vlak wateroppervlak, zoals destijds bij het onderzoek van de Jetting in de 
Waddenzee, gaf dit aan de oppervlakte een goed overzicht van de ligging van het wrak. Aan 
een zijde van het wrak was het hier ook duidelijk. Na ook het plaatsen van de drijvers aan de 
andere zijde van het wrak zette de wind aan en draaiden de drijvertjes door elkaar waarmee 
ook het overzicht van de meetpunten verdween. 

Afbeeldingen 10 en 11  Gebruik van drijvers om vorm van het wrak  zichtbaar te maken 
 
Voor het uitvoeren van de meting en noteren van de afstanden is gebruik gemaakt van VGM 
(volgelaatmaker)  met communicatie. De duiker met meetband gaf de maten in de VGM 
door, waarbij ze aan boord werden genoteerd. Bij deze werkwijze hoeft de duiker alleen de 
meetband af te lezen en de maten niet zelf te noteren. In water met een beperkt zicht werkt 
deze methode goed en is tijd besparend. 
De genoteerde maten zijn verwerkt in het Web-it programma. Met de tijdens de duiken 
verzamelde maten is het wrak getekend (Afbeelding 17).  
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Afbeelding 12 en 13  Gebruik VGM met communicatie bij opmeting punten  
 
  
Opgenomen maten  
 

punt   punt gemeten 
lijn in 

Web-it *) 
punt   punt gemeten 

lijn in 

Web-it *) 

15 - 25 
15 – 2 

15 – 5 
15 – 8 

15 – 7 
15 - 9 

7,92 
15,60 

15,90 
20,84 

10,79 
2,69 

 
rood 

 

25 – 5 
25 – 2 

25 – 8 
25 – 7 

25 - 9 

8,05 
9,51 

12,91 
3,78 

5,81 

 
 

 
 

8 -9 
8 -7 

8 – 25 
8 – 2 

8 – 5 

18,27 
10,59 

15,79 
3,28 

4,42 

 
 

 
rood 

 

7 – 9 
7 -15 

7 – 2 
7 – 5 

7 - 25 

8,07 
10,80 

7,48 
5,92 

3,44 

 
 

 
 

 

9 – 10 
10 - B 

4,60 
6,00 

    

 
*) -  rood = fout in de meting; meetfout groter dan toegestane marge. 
 
 
5.4    Sonaronderzoek 
 
5.4.1  Aanleiding tot het sonaronderzoek  
 

Van wrak 17 was geen duidelijk beeld aanwezig. Uit de sonaropname verkregen uit het 
onderzoek naar restanten van het klooster (uitgevoerd in 2000) leek het hier te gaan om een 
bult stenen (afbeelding 3 bladzijde 10). Bij het eerste duikonderzoek werd inderdaad een bult 
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stenen aangetroffen. Bij het aftasten van deze bult (zicht onder water 5 tot 10 cm) werd ook 
hout aangetroffen. Verder onderzoek gaf aan dat het hier ging om restanten van een wrakje 
uit de 16e eeuw met als lading grondstof voor slijp- en wetstenen. Door het zeer slechte zicht 
was van de restanten van het wrak  geen goed beeld te vormen. Met een aanvullend 
sonaronderzoek zou de de juiste omvang  bepaald kunnen worden en zou het wrak in kaart 
gebracht kunnen worden.  
Van wrak 18 was uit het onderzoek een beter beeld bekend. Duidelijk was de vorm van een 
wrak aanwezig. Het vaak slechte zicht op het wrak en de verstoring van de labels, door 
afzetting van zweefvuil, maakten het niet mogelijk een goed beeld van de omvang van het 
wrak te krijgen. 
Uitvoering van een sonaronderzoek van beide wrakken om daarmee een beter overzicht te 
krijgen van de wrakjes was in het betreffende deelproject voor “Onderzoek wrakposities 17 
en 18” niet opgenomen. Wenselijkheid om hier over te beschikken kwam voort uit de 
gedachte, dat bij bestudering van de sonarbeelden, de oriëntering bij slecht zicht (< 10 cm), 
door herkenning van bepaalde punten het onderzoek kan ondersteunen..  
In april 2010 werd een verzoek, om een sonaronderzoek binnen de geraamde begroting voor 
het project uit te voeren, aan DLG voorgelegd. Voor deze aanvullende sonaronderzoeken 
zijn in de planning twee keer een dagdeel (= 4 uur) opgenomen Goedkeuring hiervoor werd 
op 12 mei 2010 ontvangen, waarna aan de voorbereiding werd begonnen. 
 
5.4.2   Gebruikte apparatuur 

 
Voor de uitvoering Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een sonar 
merk, Humminbird, type 1198c, geplaatst op de werkboot, “Archeos”. De transducer is 
geplaatst voor de boeg van de boot. Door deze voorop te monteren kan deze ondiep 
geplaatst worden, waarbij eventuele golfslag geen invloed heeft op het sonarbeeld.  
De GPS-antenne is op het dek, direct boven de transducer, bevestigd zodat de plaats van 
een waargenomen sonarbeeld met de GPS-positie overeenkomt. Voor later uit te voeren 
duikonderzoek vergemakkelijkt dit het terugvinden van de betreffende positie.  
Het scherm van de sonar is opgesteld in de stuurhut. De afstand tussen de transducer en het 
scherm bedraagt ca. 3,00 meter. 

Voor navigatie is gebruik gemaakt van het 
programma WinGPS 5 Pro, kaarten 1800 serie, 
uitgave 2012. De gevaren raai blijft in de kaart 
zichtbaar, wat het evenwijdig varen van  raaien 
vergemakkelijkt. 

Afbeelding 14 en 15    Bevestiging transducer aan de boeg en plaats scherm stuurhut Archeos 
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5.4.3  Uitvoering sonaronderzoeken 

 
Op 26 juni 2010 was het de bedoeling sonaronderzoeken op wrak 17 en wrak 18 uit te 
voeren. Begonnen werd met wrak 17. In de loop van de ochtend nam de wind toe en 
hiermee ook de golven waardoor verdere opnames werden gestaakt.  
In september werd via Rijkswaterstaat van wrak 18 een multibeam opname verkregen. Deze 
opname gaf een beeld van omvang van het wrak wat vooraf aan duikers een betere 
oriëntatie op het wrak gaf. 

Afbeelding 16    Multibeaemopname gebruikt voor oriëntering op het wrak bij het duiken. 
                           (opname RWS 2006) 
 

In mei 2011 is opnieuw een poging gedaan sonaropnames van wrak 18 te maken. Hierbij 
was de transducer bevestigd aan de voorzijde van de Wilhelmina. Hoewel de 
weersomstandigheden nu ook niet optimaal waren en de Wilhelmina minder last heeft van 
wind dan de Archeos gaf het resultaat van sonaropnames geen aanvulling op de reeds 
beschikbare gegevens uit de duikonderzoeken en de sonaropname van Rijkswaterstaat. 
Dit gaf aanleiding voor verdere onderzoeken de sonaropname van Rijkswaterstaat aan te 
houden en direct als de weersomstandigheden het toelaten een definitieve opmeting uit te 
voeren. 
Deze vond plaats op 5 en 6 mei 2012 (zie 5.3.2). 
 
 
5.5   Beschrijving van het wrak 

 
De beperkt genoteerde waarnemingen geven de volgende beschrijving van het wrak. Het 
wrak ligt op een diepte van ca. 4,00 meter. Strekking van het wrak is 266º - 86º. 
De lengte van het wrak bedraagt totaal 20,20 meter, waarvan 18,75 meter zichtbaar en ca. 
1,40 meter verstoord. De breedte in het midden van het wrak is 5,25 meter. Voor zover 
nagegaan kon worden is alleen het vlak nog aanwezig.  
Afmetingen spanten is 20 x 25 cm, ruimte tussen de spanten bedraagt ca. 20 cm. 
Huidplanken zijn 5 cm dik. De scheepshuid is gladboordig. 
Het wrak ligt scheef op de bodem, waarbij de stuurboordzijde ca. 70 cm boven de bodem 
steekt. De bakboordzijde verdwijnt in de bodem waarop veel stenen (en concretie) liggen. 
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5.6    Vondsten 
 

Tijdens het duiken werden in het wrak en in de concretie ten zuiden van het wrak scherven 
aardewerk, in concretie vastzittend aardwerk artefacten of delen daarvan aangetroffen. In het 
wrak zijn enkele losliggende tinnenlepels gevonden. Direct buiten het wrak werd een 
koperen halffabricaat en een 3-schijfs blok (katrol) gevonden. 
In verband met het slechte zicht was onder water niet te beoordelen wat de vondst kon zijn 
en vaak was het ook niet mogelijk aan te geven op welke  positie in of nabij het wrak de 
vondst werd aangetroffen. De vondsten Wk18-003 en Wk18-04 lagen direct buiten het wrak. 
Na het overzicht van de geborgen vondsten (vondstenlijst) wordt een beschrijving gegeven 
vondsten. In bijlage 8 zijn een aantal hier niet genoemde vondsten opgenomen.  
 
5.6.1  Vondstenlijst  

 
Wk18-01 tegel 8 x 8 cm en losse stukjes tegel 
Wk18-02 twee bodemfragmenten flessen 
Wk18-03 3-schijfs blok met  pokhouten schijven, ijzerwerk vergaan 
Wk18-04 aangetroffen een rol lood; lang ca. 1.50m, diameter Ø 16 cm. Bij een latere 

duik blijkt deze rol te zijn verdwenen.  
Wk18-05 concretie met ingesloten ijzeren pen 
Wk18-06 scherven wit bakkend aardewerk 1650-1700 
Wk18-07 scherf wit bakkend aardewerk 1830-1870 
Wk18-08 bronwaterkruik 
Wk18-09 koperen halve bollen 
Wk18-10 twee tinnen lepels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 18 en 19  Vondsten Wk18-001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 20  Vondst Wk18-002 
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Afbeelding 21    Vondst Wk18-03   3-schijfs blok in gevonden toestand en schets van de  
                           oorspronkelijke uitvoering  
 

 
Afbeelding 22    Vondst Wk18-04 
 
Loodmerk van de rol die in 2006 
naast het wrak werd aangetroffen. 
Tijdens een duikonderzoek in 2007 
bleek de rol  te zijn verdwenen. 
 
Merk letters VH                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afbeelding 23  Vondst Wk18-05 
 

Concretie met ijzeren pen. Pen 
eerst aangetroffen nadat hiervan 
een röntgenfoto was gemaakt. 
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Afbeelding 23a   Vondst Wk18-05 
 
Röntgenfoto concretie met ijzeren 
pen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 24   Vondst Wk18-06  Witbakkend aardewerk, uitwendig geglazuurd. Datering 1650-1700. 
                          Kan vergeleken worden met model op rechter afbeelding. 

 
Afbeelding 25 en 25a   Vondst Wk18-07  Witbakkend aardewerk. Datering 1830-1870. Industrieel  
                                      vervaardigd. Motief Boerenbont. (kan zowel Engels als Nederlands zijn).  
                                      NB. Gelet op de datering van het wrak kan dit aardewerk niet tot de inventaris 
                                             van het wrak behoren en zal waarschijnlijk ingespoeld zijn, 
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Afbeelding 26 en 26a  Vondst Wk18-08 
 
Bronwaterkruik , Steengoed2 
Uitwendig leemengobe, zoutglazuur 
Rond merk: SELTERS met in centrum leeuw, 
                     HERZOGTHUM NASSAU 
Datering: 1840-1865 

[5] 
 
 
 

 

Afbeelding 27   Bovenaanzicht  Vondst Wk18-09  Halffabricaat koper.  
  
                        Afmetingen van de bollen Ø 21-24 cm; hoogte 7 cm. Hoogte tussenstuk 10 cm. 
                          Totale lengte 48 cm; gewicht 25 kg. 
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Afbeelding 27a    Zijaanzicht Vondst18-09  Halffabricaat koper. 

Afbeelding 28a en b    Tinnen lepel met stempel in de bak van de lepel (tekening: Erna Boender) 

 

Deze lepel is zeer gaaf. De bak is rond en de zeskantige, platte, 
steel loopt met een naald door op de achterzijde van de bak.  
De lepel is gemerkt met in 1689 ingevoerde Amsterdamse klein 
keur, bestaande uit een gekroond stadswapen met aan 
weerszijden de letters  K K. Boven het wapen staan de letters I 
O, de initialen van de tinnegieter. Onder de kroon staat het 
jaartal 1751. [8] 
 
De letters I O duiden vermoedelijk op Jan Obre of zijn weduwe. 
Jan Obre  was lepelmaker in Amsterdam. Zijn vrouw heeft het 
bedrijf na zijn overlijden voortgezet. Zij wordt genoemd in 1751 
als lepelmaker, hetzelfde jaar als van de lepel. Het is niet 
bekend of Jan Obre al eerder of in 1751 is overleden. 2*  

Afbeelding 29   Stempel in de    
         lepel van Afbeelding 28    2* Met dank aan Sjoerd Hoogenkamp die voor ons het stempel van   
                                                         lepels heeft ontcijferd.  
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Afbeelding 30a en b   Tinnen lepel voorzijde en achterzijde 

 
Deze lepel is minder gaaf. De bak is 
duidelijk vervormd. De steel heeft een 
regelmatige rechthoekige doorsnede en 
gaat over in de ronding van de bak (een 
naald is hierbij niet aanwezig). 
Het merk is niet meer duidelijk aanwezig. 
Op diverse punten is het vergelijkbaar met 
het merk in de lepel van Afbeelding 28. Dit 
houdt in dat de lepel ook gemaakt is door 
dezelfde lepelmaker.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 31  Stempel in de lepel van Afbeelding 30 
 

5.7     Beantwoording vragen Plan van Aanpak 

 
In het Plan van Aanpak zijn voor het onderzoek twee vragen opgenomen, te weten: 

1. Vaststelling van het type schip, mogelijk met naam van de schipper/eigenaar en 
2. Vaststelling van de lading en plaats van herkomst en bestemming ten tijde van de 

stranding van het schip. 
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Ad. 1. In de nacht van 7 op 8 oktober 1756 raast er een zware storm door Noord-Nederland. 

Door deze zware storm vergaan verscheidene schepen op de Friese Kust, waarbij zeker 16 
personen verdrinken. In de jaarboeken van Tresoar van 1750 tot 1766, deel 3 no.1508 wordt 
melding gemaakt van het vergaan van drie schepen voor de kust van Stavoren in die nacht 
van 7 op 8 oktober 1756 . Genoemd worden: 
 -     schip van Adde Roos; 
 -     schip van Christiaan Peterz. en het 
 -     schip van Jaap Schram. 
NB. Het schip van Jan Schram kan het niet zijn, omdat deze naam in een later jaar ook weer  
       voorkomt in de lijst van vergane schepen onder Tessel. Verdere aanwijzingen om welk  
       schip het precies gaat zijn niet gevonden. [6] 
 
Over het type schip kan niets gezegd worden omdat alleen het vlak nog aanwezig is. De 
afmetingen en het 3-schijfs blok (als dit onderdeel van de scheepsuitrusting was) wijzen op 
een schip van  voor die tijd redelijk omvang. 
 
Ad. 2. De lading en de plaats van herkomst en bestemming zijn moeilijk vast te stellen. De 

rol lood en de koperen bollen kunnen we zeker tot de lading rekenen. Dat van beide slechts 
1 stuks is aangetroffen kan er op wijzen dat het schip voor vervoer van stukgoederen was 
ingezet. De tinnen lepels kunnen zowel tot de lading als tot de inventaris hebben behoort, 
hoewel een luxe lepel met wapen van Amsterdam aan boord niet gebruikelijk was. Naast de 
geborgen flesbodems zit in de op het wrak aanwezige concretie ook nog veel stukken glas. 
Mogelijk dat bij de lading ook een partij flessen behoorde. Aan de westzijde van het 
IJsselmeer bevonden zich in de 17e eeuw enkele belangrijke centra van glasproductie 
(Amsterdam, Haarlem en Edam). [7] 
De lepel met het wapen van Amsterdam wijst op een contact met Amsterdam. Mogelijk dat 
het uit Amsterdam vertrokken is met bestemming richting Noord-Duitsland, Friesland of 
Overijssel. 
  

 
6.      Conclusie  
 

We hebben hier te maken met twee wrakken die een beeld geven van de belangrijke functie, 
in het handelsverkeer, die de Zuiderzee, in de 16de en 17de eeuw had. De bouw van beide 
wrakken is duidelijk verschillend.  
In de conclusie van het waardestellend onderzoek van Wrak 17 wordt aangegeven dat “de 
inhoudelijke waarde van het wrak hoog is, daar het een exponent is van een belangrijke 
periode in de Nederlandse scheepsbouw en er tot op heden maar weinig schepen uit deze 
periode zijn aangetroffen. Het wrak vertegenwoordigt een bepaalde mate van archeologisch 
belang en moet daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt”.  
 
Er zijn geen bijzondere scheepsbouwkundige kenmerken bij Wrak 18 aangetroffen. Mogelijk 
hebben we hier te maken met een voor die tijd gangbaar scheepstype.  
Gezien de vondsten mogen we aannemen dat het hier gaat om een schip dat gebruikt werd 
voor handelsverkeer tussen het westen van Nederland (huidige Noord- en Zuid-Holland) en 
de westkust van Friesland en Overijssel, mogelijk nog richting Noord-Duitsland. In de  17de  
gaf de plaats van stranding bij harde wind voor veel schippers problemen. 
 
De vondst van beide wrakken geeft wel aan dat de Zuiderzee een belangrijke schakel is 
geweest in het handelsverkeer en dat de aanwezige wrakken een goed beeld kunnen geven 
in de omvang hiervan. Eventueel aanwezige lading kan een beeld geven van de handel 
tussen de verschillende gebieden. 
 
 
 



27 
 

Geraadpleegde literatuur  
 

[1]  Side scan sonaronderzoek St. Odulfusklooster, SNAP, april 2000; 
[2] Twintig eeuwen strijd om beheersing van land en water in de lage landen; Inleiding tot  
            de waterbouwkunde; ir.W.H.J. Hol; 

[3] Spiegel van de Zuiderzee. Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het  
            Hollands Waddengebied; Erik Walsmit c.s.;2009;  

[4]       Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD;   
            J.Opdebeeck, M.Manders, T.Coenen. NAS 221. Rijksdienst voor het Cultureel    

            Erfgoed. 
[5]       www.mineralwasserkruege.homepage.de/ 
[6] Archief Tresoar en www.wikipedia.org. Lijst van Nederlandse rampen. 

[7] Steden in Scherven 1; Michiel Bartels.  
[8] Opgravingen in Amsterdam; 20 jaar stadskernonderzoek (1977).  
 
 
Begrippenlijst en gebruikte afkortingen 
 

Dendrochronologie Onderzoek voor het dateren van houten voorwerpen of archeologische  

    vondsten aan de hand van groeiringen van het het hout 
GEA   Stichting Geologische Evenementen 

Geomorfologie het ontstaan en de ontwikkeling en de processen die in het verleden een 
                                    rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het landschap 
RACM  Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, oude  

   benaming voor de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl)  

Saalien of Rissijstijd Voorlaatste ijstijd van 200.000 tot 130.000 jaar geleden 
SNAP   Stichting Natte Archeologische Projecten 
VGM   Volgelaatsmasker 

Weichselien  Geologisch tijdperk van 116.000 tot 11.500 jaar geleden 
 
 
Eerdere rapportages over Wrak 17 en Wrak 18 
 

-  “Side scan sonaronderzoek St.Odulfusklooster”. Stichting Natte Archeologische Projecten 

    April 2000; 
-  “Verslag verkenning Stavoren II”; Archeo-team Miramar Friesland (december 2002); 
-  “Zestiende eeuws wrakje bij Stavoren” in Bundel Maritieme Vindplaa tsen 1”; Jef van den  

     Akker, Martijn Manders, Wendy van der Wens en Albert Zandstra (2007);  
-  “Op de tast geschiedenis schrijven” Koen Pennewaard, Leeuwarder Courant 20 april 2012;  

-  “Duik naar het verleden”; Johan Opdebeeck, Martijn Manders en Thijs Coenen;  
    Archeo brief, jaargang 16 nr.4, december 2012. 
-   Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD;    

    J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen. NAS 221. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 

 
 
 

 
 

 

http://www.mineralwasserkruege.homepage.de/
http://www.wikipedia.org/
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Bijlage 1.    Resultaten dendrochronologisch onderzoek van houtmonster uit  

          Wrak 17 
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Bijlage 2.    Plan van aanpak voor nader onderzoek van Positie 17 bij Stavoren 
 

Archisnummer: 48091 
 

Aanleiding.  
De side-scan opname van Positie 17 geeft de contouren van een wrak te zien. Bij eerste verkenningen 
in 2001 zou het hier gaan om een bult stenen, sterk begroeid met driehoekmossels. Nadere 
verkenningen gaven aan dat het hier gaat om een houten wrakje. Op de wraklocatie zijn in de loop der 
jaren langwerpige stenen van diverse afmetingen aangetroffen. Duidelijk was dat dit geen 
ballaststenen waren, maar deel uitmaakten van de lading. 
 

Doel.  
Onderzoek naar een nauwkeuriger datering (en mogelijk de naam) van het wrak en het in kaart 
brengen van de huidige wraklocatie. 
 

Gegevens van de wraklocatie. 
Positie: 52 53,2688 N – 05 19,8685

 
E (WGS84) (X=151226,410 –Y=544521,585)  

Ligging:  Oost - West ( juiste ligging voorkant/achterkant nog niet bekend).  
Afmetingen: wrak ca.15 x 7 mtr.; wraklocatie ca. 20 x 12 meter.  
Diepte:  ca. 5,50 mtr.  
Zicht:  ca. 5 tot 10 cm (’s zomers) en 15 tot 20 cm (’s winters).  
 

Aanpak. 
1.    I.v.m. het beperkte zicht worden een aantal vaste punten (stalen buizen) in de nabijheid van het  
       wrak geplaatst. Alle metingen worden aan deze  punten vastgelegd. Deze meetpunten vormen het  
       net van hoofdmeetpunten en worden voor bepaling van de  afmetingen van het wrak ingemeten en  
       in Web-it (of Site Surveyor) verwerkt. 
2.    Voor detailmetingen zal gebruik gemaakt worden van een meetraam van 1,00 x 1,00 mtr.  
       De hoekpunten van het meetraam worden aan de hoofdmeetpunten vastgemeten.  
3 .   Voor een tweede dendro-onderzoek  zal een stuk hout uit het wrak genomen worden. Waar in het  
       wrak het monster genomen zal worden wordt ter plekke bekeken.  
4.    Aansluitend zal historisch onderzoek (bij Tresor e.a.) naar informatie over strandingen op  het  
       IJsselmeer bij Stavoren in de periode rond 1510 worden gedaan. 
5.    Er worden zo min mogelijk vondsten geborgen. Slechts objecten die kunnen helpen ter     
       identificatie of datering van het wrak mogen geborgen worden. 
6.    Alle vondsten worden gedocumenteerd d.m.v.vondstenlijsten en foto’s / tekeningen. Deze  
       lijsten worden in het bezit gesteld van de RACM. 

      7.    Alle geborgen vondsten zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. Ze kunnen in bruikleen aan  
             de Stichting Archeos Fryslân worden gegeven en eventueel in een later  traject aan een publiek  
             domein ter beschikking worden gesteld voor het tentoonstellen van de objecten. 

8.    Na afronding van iedere activiteit genoemd onder 1 en 2 zal informatie van de  resultaten aan de  
       RACM plaatsvinden. In 2008 zal de RACM in het kader van de opleiding Maritieme Archeologie  
       RACM/LWAOW een inspectie op het wrak uitvoeren. 
       Hiervoor zullen tijdig afspraken met de Stichting Archeos Fryslân gemaakt worden. 
 

Onderzoek naar: 
1.    Vaststelling van het type schip, mogelijke naam en eigenaar (schipper). 
       Naast het verkennend onderzoek van het wrak zal door middel van archiefonderzoek  
       naar de naam en eigenaar van het schip gezocht worden. 
2.    Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van het 
       vergaan van het schip.  
 
SAF/AFZ 
15-12- 2007 
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Bijlage 3.    Korte dagverslagen van verkenningen op wrak 17.  

 
Datum:  07 juni 2003   

Vertrek: 10:00 uur  Terug: 16:00 uur 
Schipper:  Winfried Walta (PW206) 
Deelnemers:  Jos Heemstra en Jan Venema 
Verslag: WinfriedWalta 
 
Notitie van waarnemingen 
-  onder stenen hout aangetroffen; duidelijk vormen van een wrakje zichtbaar. 
-  waarschijnlijk geladen met puin /ballast; stenen bedekt met mossels 
-  afmetingen ca. 15 x 7 meter.  
-  losse houtdelen gevonden, waarvan plank geborgen; 
-  spanten 15 x 20 cm; huidplanken ca. 10 cm dik. 
-  strekking: Oost- West; bodem rondom zanderig   

 
Duikjournaal 

Duikleider: Jan / Winfried   
 Tijd 

Duiktijd Diepte Zicht 
Duikers: water in: water uit: 

Jos Heemstra 12:40 13:40 60 min. ca.5,00 m ca. 60 cm 
 
WW/Blessum 

07-06-2003 

 

Datum:  19 juli 2003  
Vertrek: 10:00 uur  Terug: 15:30 uur 

Schipper:  Jos Heemstra (PW206) 
Deelnemers:  Albert Zandstra 
Verslag: Albert Zandstra 
 

Kort verslag 
Zeer slecht zicht; minder dan 10 cm. Spanten steken boven het zand uit. Scheepswand afgetast is ca.10 
cm dik (middelvinger lengte). Langs hoge zijde ondiepe stroomgeul. Wrak steekt in de bodem. Geen 
losse houten delen aangetroffen. 
Stenen hebben diverse afmetingen; in lengte en in dikte. Op veel stukken mossel aangroei.  
Eén kleine stuk steen geborgen. 
In verband met zeer slechte zicht onderzoek gestaakt. 
 

Duikjournaal 
Duikleider: Jos Heemstra   

 Tijd 
Duiktijd Diepte Zicht 

Duikers: water in: water uit: 
Albert Zandstra 12:30 13:15 60 min. ca.5,00 m < 10 cm 

 
AFZ/Steenwijk 

20-07-2003 

 
Datum:  01 augustus 2004    

Vertrek: 11:00 uur  Terug: 16:00 uur 
Schipper:  Winfried Walta (PW206) 
Deelnemers:  Erwin Brouwer en Jos Heemstra  
Verslag: Winfried Walta 
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Notitie van waarnemingen 
- deel van de stenen staat rechtop gestapeld; deel gekanteld/verschoven;  
- stenen alleen in middelste deel; 
- afmeting 15 x 7 meter; 
- strekking: NNW – ZZO; 
- zie schets. 
 

Duikjournaal 
Duikleider: Jos   

 Tijd 
Duiktijd Diepte Zicht 

Duikers: water in: water uit: 

Winfried Walta 15:15 16:20 75 min. 
ca. 5,00 m ca. 40 cm 

Erwin Brouwer 15:27 16:30 63 min 

 
Schets globale situatie 

 
 
WW/Blessum 

01-08-2004 

 

Datum:  13 juni 2010     
Vertrek: 11:00 uur  Terug: 15:45 uur 

Schipper:  Winfried Walta (eigen werkschip Archeos) 
Deelnemers:  Beeno Horlings en Jules de Jagher  
Verslag: Winfried Walta 
 

Onderzoek 
De lading bestaat uit halffabricaten, zgn. wetsteen. Deze staan recht op gestapeld. Van het wrak is 
weinig over, het lijkt voor en achter afgebroken. 
De lading steekt ca. 1 m. boven de bodem uit. De omgeving is afgezocht naar wrakdelen, maar niets 
gevonden. Behalve aan de ZO-kant van het wrak waar zich houten delen bevinden die boven het zand 
uitsteken. 
De bodem bestaat uit zand vermengd met klei (slib)  
 
 

 

 



32 
 

Duikjournaal 

Duikleider: Winfried    

 Tijd 
Duiktijd Diepte Zicht 

Duikers: water in: water uit: 

Beeno Horlings 13:30 15:00 90 min. 
ca. 5,00 m 10 - 20 cm 

Jules de Jagher 13:30 15:00 90 min 

 
WW/Blessum 
14-06-2004 

 
Datum:  25 juni 2010     

Vertrek: 10:00 uur  Terug: 15:30 uur 
Schipper:  Winfried Walta (eigen werkschip Archeos) 
Deelnemers:  Jules de Jagher en Martijn Manders (RCE) 
Verslag: Winfried Walta 
 
Aan RCE verstrekte informatie was voor Martijn Manders aanleiding, in hetkader van 
kennisuitwisseling een dag mee te gaan naar wrak 17. Uit zijn bevindingen de volgende informatie: 
- betreft een overnaads wrak; mos latten in de huid nog aanwezig;  
- vlak en kielplank zijn nog aanwezig; boorden zijn verdwenen; 
- spanten zwaar 23 x 20 cm; 
- lading halffabricaten zijn gestapeld met losse stortsteen er boven op. 
- enkele tekeningen van zijn bevindingen. 
 
Advies en dringend verzoek om er niet meer op te duiken. (dit wordt doorgegeven aan andere 
deelnemers van Archeos) 

 

Duikjournaal 

Duikleider:  Winfried    
 Tijd 

Duiktijd Diepte Zicht 
Duikers: water in: water uit: 
Jules de Jagher  11:25 12:25 60 min. 

ca.5,00 m 40 à 50 cm Martijn Manders 
 

11:27 
13:04 

12:30 
13:55 

63 min. 
51 min. 

 
WW/Blessum 

26-06-2010 

 

Samenvatting duiktijden op Wrak 17 
 

 
datum  duiker 

Tijd 
duiktijd zicht 

water in water uit 

1. 7 juni 2003  Jos Heemstra 12:40 13:40 60 min. ca. 60 cm 
2. 19 juli 2003  Albert Zandstra 12:30 13:15 45 min. < 10 cm 

3. 1 augustus 2004  Winfried Walta 
Erwin Brouwer 

15:15 
15:27 

16:20 
16:30 

75 min. 
63 min. 

ca. 40 cm 

4. 13 juni 2010  Beeno Horlings 
Jules de Jagher 

13:30 
13:30 

15:00 
15:00 

90 min. 
90 min 

10 – 20 cm 

5. 25 juni 2010  Jules de Jagher 
Martijn Manders 
Martijn Manders 

11:25 
11:27 
13:04 

12:25 
12:30 
13:55 

60 min. 
63 min. 
51 min 

 
40 – 50 cm 

      597 min. = 9.57 h. 
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Bijlage 4.    Resultaten dendrochronologisch onderzoek van houtmonster uit  

                    wrak 18 
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Bijlage 5.      Uitgevoerde duiken op wrak 18  in de periode  2000 -- 2007 
 

 
datum  duiker 

tijd duiktijd 
min. 

Opm. 
 in uit 

1. 2-jul-00 

 
 Winfried Walta  

Jos Heemstra 
Dirk van der Goot 

   Duikelaar  
 vondsten w.o. 3-schijfs 
blok; div. aardewerk, fles-
bodems e.a. 

2. 11-sep-00  Winfried Walta  
Jos Heemstra 

   Duikelaar 

3. 30-sep-00 

 
 Dirk van der Goot 

Winfried Walta  
12:11 
14:00 

13:20 
15:10 

69 
70 

PW206;  dendromonster 
genomen; strekking wrak 
oost-west; gebied ligt vol 
stenen. Pen in concretie 

4. 24-aug-03 

 
 Winfried Walta  

Jan Venema 
Jules de Jagher 
Dirk van der Goot 

   PW206: Nieuw 
dendromonster genomen. 
Steeltjes van pijp 
gevonden.  

5. 30-mei-04 

 
 Jos Heemstra 

Erwin Brouwer 
13:00 
13:00 

14:15 
14:30 

75 
90 

Vondst: koperen bollen.  
Twee labels niet gevonden 

6. 26-aug-06  Jos Heemstra 
Jules de Jagher 
Winfried Walta  

   Rol lood aangetroffen. 

7. 6-sep-06 

 

1
e 

1e 
1

e 
2e 

Jule de Jagher 
Winfried Walta  
Jules de Jagher 
Winfried Walta  

13:00 
14:00 
15:00 
15:45 

13:40 
14:45 
15:35 
16:25 

40 
45 
35 
40 

Scherven glazen flessen 
en stuk tegel 

8. 24-jul-07  Winfried Walta  
Jos Heemstra 

   1
e
 duik met Archeos 

Rol lood verdwenen! 
9. 23-sep-07 

 
 Albert Zandstra 

Jules de Jagher 
Winfried Walta  

   Archeos 
Tinnen lepel 1571 

10. 6-okt-07 
 

 Albert Zandstra 
Winfried Walta  
Jos Heemstra 

13:40 
13:50 
14:25 

14:05 
14:25 
15:10 

25 
35 
45 

Zicht  ca. 30 cm. Oude 

labels gevonden. Aan 

NW-eind veel concretie 

    duiktijd 9 h.48  
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Bijlage 6.    Plan van aanpak voor nader onderzoek van Positie 18 bij Stavoren 
 

Archisnummer: 48092 

 

Aanleiding.  
De side-scan opname van Positie 18 geeft de contouren van een wrak te zien. Eerste verkenningen 
vanaf 2000 geven aan dat het hier gaat om een houten wrakje. Van de wraklocatie zijn in de loop der 
jaren diverse losliggende voorwerpen geborgen, w.o. stukjes tegels, een 3-schijfsblok, diverse stukken 
aardewerk, een koperen halffabricaat en diverse flesbodems. 
Een in juni 2004 uitgevoerd dendrochronologisch onderzoek geeft een veldatum na 1672 AD +/- 6. 
Een recent gevonden tinnen lepel draagt een stempel 1751.  
Deze data geven een groot tijdsverschil naar de mogelijke strandingstijd van het wrak. 
Een eerste historisch verkenning ( bij Tresaor) geeft de namen van twee schepen die rond 1755, tijdens 
storm, nabij Stavoren zijn vergaan. Mogelijk betreft het hier een van deze schepen. 
 
NB. Tevens blijkt dat de wraklocatie door andere duikers wordt bezocht. In de periode tussen 
september 2006 en september 2007 is een nabij het wrak gelegen rol lood (ca. 350 kg) verdwenen. 
 

Gegevens van de wraklocatie. 
Positie: 52 52,0965 N – 05 20,8018

 
E (WGS84) (X=152272,170 –Y=542346,590)  

Ligging:  ZO – NW (juiste ligging voorkant/achterkant nog niet bekend). Uit de locatie  
                       van de gevonden voorwerpen zou afgeleid kunnen worden dat de boeg NW  ligt. 
Afmetingen: wrak ca. 20 x 6 mtr.; wraklocatie ca. 24 x 15 meter met aan de zuidkant van het 
                          wrak een uitstroom van concretie en losliggende objecten (vermoedelijk resten  van  
                          lading uit het wrak).  
Diepte:  ca. 4,50 mtr.  
Zicht:  ca. 5 tot 10 cm (’s zomers) en 15 tot 20 cm (’s winters).  
 

Aanpak. 
1.    I.v.m. het beperkte zicht worden een aantal vaste punten (stalen buizen) in de nabijheid  van het  
       wrak geplaatst ( 8 oktober 2007 aangebracht). Alle metingen worden aan deze punten vastgelegd.  
       Op het wrak zijn (in 2006) meetpunten aangebracht. Deze meetpunten  worden gecontroleerd en  
        uitgebreid tot max. 12. Deze meetpunten vormen het  net van hoofdmeetpunten en worden voor  
        bepaling van de afmetingen van het wrak  ingemeten en in Web-it (of Site Surveyor) verwerkt. 
 
2a.  Voor detailmetingen zal gebruik gemaakt worden van een meetraam van 1,00 x 1,00 mtr.  
       De hoekpunten van het meetraam worden aan de hoofdmeetpunten gemeten.  
 
2b.  Voor een tweede dendro-onderzoek  stuk hout uit het wrak genomen worden. Waar in het wrak  
        het monster genomen zal worden wordt ter plekke bekeken. ( Hierbij zal gekeken  worden naar  
        eikenhout met spint).  
 
3.    Aansluitend historisch onderzoek uit voeren (bij Tresoar e.a.) naar informatie over strandingen op  
       het IJsselmeer bij Stavoren in de periode rond 1755.  
 
4.    Er worden zo min mogelijk vondsten geborgen. Slechts objecten die kunnen helpen ter  
       identificatie of datering van het wrak mogen geborgen worden. 
 
5.    Alle vondsten worden gedocumenteerd d.m.v. vondstenlijsten en foto’s / tekeningen. Deze lijsten   
       worden in het bezit gesteld van de RACM. 
 

      6.     Alle geborgen vondsten zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. Ze kunnen in bruikleen aan  
              de Stichting Archeos Fryslân worden gegeven en eventueel in een later traject aan een publiek  
              domein ter beschikking worden gesteld voor het tentoonstellen van de objecten. 
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7.    Na afronding van iedere activiteit genoemd onder 1 t/m 2b zal informatie van de  resultaten aan de  
       RACM plaatsvinden. In 2008 zal de RACM in het kader van de opleiding Maritieme Archeologie  
       RACM/LWAOW een inspectie op het wrak uitvoeren. 
       Hiervoor zullen tijdig afspraken met de Stichting Archeos Fryslân gemaakt worden. 
 

 

Doel.  
Onderzoek naar een nauwkeuriger datering (en mogelijk de naam) van het wrak en het in kaart 
brengen van de huidige wraklocatie. 
Onderzoek naar: 
1.    Vaststelling van het type schip, mogelijke naam en eigenaar (schipper). 
       Naast het verkennend onderzoek van het wrak zal door middel van archiefonderzoek  
       naar de naam en eigenaar van het schip gezocht worden. 
 
2.    Vaststelling van de lading en de plaats van herkomst en bestemming ten tijde van het 
       vergaan van het schip. 
 
SAF/AFZ 
7-11-2007 
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Bijlage 7.      Uitgevoerde duiken op wrak 18  in de periode  2008 -- 2012 
 

 
datum  duiker 

tijd duiktijd 
min. 

 
 in uit 

1. 6-okt-08 

 
 Winfried Walta  

Jos Heemstra 
Albert Zandstra 

13:30 
13:40 
14:25 

14:20 
14:35 
15:15 

50 
55 
50 

Zicht ca.30 cm; Oude 
labels gevonden; NW-
eind veel concretie; 
Zaathout 40 cm  

2. 27-jul-09  Jan Venema 
Jules de Jagher 
Winfried Walta  

   Zicht  5 à 10 cm. Controle  
Wrak en omgeving, lijnen 
en labels. 

3. 10-aug-09 

 

1
e 

 
2

e 

 

Jules de Jagher 
Jan Venema 
Jules de Jagher 
Jan Venema 

12:50 
13:00 
14:30 
15:00 

14:10 
13:50 
15:20 
15:30 

80 
50 
50 
30 

Achterschip onderzocht; 
weinig inzicht in ligging; 
Labels hersteld; lijnen 
gespannen voor opmeten. 

4. 19-sep-09 

 

1
e 

1
e 

2
e 

2
e 

Jules de Jager 
Gerrit v. Wigcheren 
Gerrit v. Wigcheren 
Jules de Jagher 

11:40 
11:50 
13:30 
13:35 

12:45 
12:40 
14:10 
14:15 

65 
50 
40 
40 

Veel labels weg: nieuwe 
aangebracht 

5. 18-okt-09 
 

 
1e 
1

e 
2

e 
2e 

Jules de Jagher 
Willem de Rohter 
Beeno Horlings  
Beeno Horlings  
Willem de Rohter 

12:45 
12:48 
12:50 
14:50 
14:55 

13:20 
13:42 
13:45 
15:35 
15:30 

35 
54 
55 
45 
35 

Zicht 5 à 10 cm; 
Spanten 30x 30, 
huidplanken dik 5 cm. 

6. 10-jul-10 

 

1
e 

2e 
Jules de Jagher 
Jules de Jagher 

13:30 
14:40 

13:53 
15:39 

23 
59 

Tinnen lepel; Spanten 
25x30 cm; huidplanken 5 
cm. Noordzijde 70 cm 
boven bodem. 

7. 12-aug-10 1
e 

2e 
Jules de Jagher 
Jules de Jagher 

12:46 
13:55 

13:34 
14:50 

48 
55 

Zeer slecht zicht. Labels 
schoongemaakt. 

Weeralarm 14.47 uur. 
8. 14-aug-10  

1
e 

1
e 

2
e 

2
e 

Feiko Riemersma 
Bert Kremer 
Jules de Jagher 
Bert Kremer 
Jules de Jagher 

12:04 
12:06 
12:30 
14:30 
15:15 

13:45 
13:50 
13:40 
16:15 
15:40 

41 
44 
70 
105 
44 

Verkenning wrak nieuwe 
duikers en eerste maten 

9. 25-sep-10 1
e 

2
e 

1e
 

Beeno Horlings  
Beeno Horlings  
Gerrit v. Wigcheren 

12:40 
14:50 
12:41 

13:35 
15:25 
13:00 

55 
35 
19 

Zeer slecht zicht;Meetlint 
vergeten; labels 
gecontroleerd en zo nodig 
vernieuwd 

10. 5-mei-12  Eddy Schutten 
Feiko Riemersma 
Bert Kremer 
Albert Zandstra 

11:12 
13:10 
14:10 
15:05 

12:45 
13:45 
15:00 
15:45 

33 
35 
50 
40 

Oude labels gezocht, 
hersteld en aantal nieuwe 
aangebracht. 
Situatie verkend 

11. 6-mei-12  Eddy Schutten 
Beeno Horlings  
Bert Kremer 
Jan Niewold 
Wilma Duinkerken 

10:23 
11:30 
11:30 
14:00 
14:00 

11:04 
12:40 
12:40 
14:35 
14:35 

41 
70 
70 
35 
35 

Labels ingemeten met ow. 
Communicatie. 
Aanvullende opmetingen 
verricht. 

    duiktijd 29 h.52  
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Bijlage 8.      Enkele  in en bij het wrak geborgen vondsten (niet vermeld in  de  

                      vondstenlijst bij 5.6) 
 
Tinnen lepel zonder steel   

De bak van de lepel is lang 7 cm, breed 4,5 cm. De steel is vierkant. In de aanhechting van 
de steel aan de bak is een “onduidelijk” stempeltje aanwezig. Deze lepel kan mogelijk 
onderdeel van de huisraad zijn geweest. 
 
Brokken concretie 

In de concretie zijn diverse stukjes 
aardewerk aangetroffen. 
 
Bij 1 bevindt zich een stukje van 
een pijpensteel.  
 
Bij 2 bevindt zich  een stuk wit 
bakkend aardewerk. Mogelijk een 
stuk dat behoort bij de stukken van 
Vondst Wk18-06 

 
 

 
 
 

 
 
In de concretie aanwezige stukken 
tegels met het zelfde motief van de 
stukken van Vondst WK18-01. 
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Fragmenten van bruin bakkend aardewerk. Beide zijden geglazuurd. 
 

 
Knop van een dekseltje van wit 
bakkend aardewerk. 
Datering 18de -19de eeuw. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Aanvulling op de Vondst WK18-02 bodemfragmenten flessen 
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In de bodemfragmenten is geen naad zichtbaar. De flessen zijn in houten mal gevormd. Naar 
typochronologie van wijnflessen kunnen de fragmenten gedateerd worden in de periode 
1750 -1800 
NB. Datering die met diverse fragmenten aardewerk overeenkomt. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Flesvorm vergelijkbaar met fragmenten uit Wrak18 (foto uit: Verpakt in Glas) 
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