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Enkele belangrijke data 

 
-   2 oktober  Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee 
- 12 november Donateursbijeenkomst STIMON in Vlissingen 
- 21 januari   Schervendag LWAOW in Amersfoort 
-   4 en 5 februari Duikvaker 2017 in Houten  
 
  

1. Nederland gaat scheepswrakken beter beschermen   
             Bron: Rijksdienst voort het Cultureel Erfgoed (RCE) 
 

Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen door het internationale UNESCO-
verdrag voor het behoud van erfgoed onder water te 
bekrachtigen. Minister Jet Bussemaker (OCW) en minister 
Bert Koenders (BZ) hebben vandaag bekend gemaakt dat ze 
de intentie hebben om toe te treden tot het verdrag. Deze 
conventie verbetert de bescherming van onderwatererfgoed 
wereldwijd door internationale samenwerking. 
Minister Bussemaker: ‘Wrakken, historische landschappen en 
andere archeologische vindplaatsen zijntijdcapsules, tastbare 

bewijzen van ons verleden. Ze leveren ons veel informatie op, die we niet altijd uit schriftelijke 
bronnen kunnen halen. Daarom willen we dit unieke onderwatererfgoed behouden, 
onderzoeken, maar vooral ook goed overdragen aan volgende generaties, zodat zij de verhalen 
kunnen vertellen en historische verbindingen kunnen leggen met het verleden. 
 

Hoge urgentie 
De urgentie om op internationaal niveau cultureel erfgoed onder water beter te beschermen is 
hoog. Door technologische ontwikkelingen kunnen de veelal eeuwenlang ongeschonden 
gebleven plekken onder water nu eenvoudiger bereikt worden. Dit biedt kansen om steeds meer 
te ontdekken, te leren en te genieten van wat er onder water te zien is, maar heeft ook tot gevolg 
dat bergers en schatgravers wrakken kunnen plunderen en vernielen. 
Niet alleen schenden zij daarmee de locaties die een schat aan archeologische informatie 
bevatten, maar ook zeemansgraven worden daarmee bedreigd. De zeemansgraven die ouder 
zijn dan 100 jaar vallen binnen het bereik van het UNESCO-verdrag en met de bekrachtiging 
kan Nederland ook met betrekking tot dit cultureel erfgoed nadere stappen zetten om de 
bescherming te verbeteren. Als maritiem land bij uitstek onderschrijft Nederland het belang van 
wereldwijde bescherming van cultureel erfgoed onder water. 
 

Wereldwijde bescherming 
UNESCO heeft zes cultuurconventies, waarin wereldwijde afspraken over de beschermingen 
van erfgoed zijn vastgelegd. Nederland is al tot vijf van de zes conventies toegetreden, zoals tot 
de conventie over werelderfgoed en de conventie over immaterieel erfgoed. Door de conventie 
over onderwatererfgoed te bekrachtigen, neemt Nederland positie in om samen met de 
internationale gemeenschap het erfgoed onder water wereldwijd te beschermen. Het verdrag is 
in 2001 door UNESCO opgesteld en op dit moment door 55 landen geratificeerd. 
https://www.unesco.nl/artikel/nederland-start-ratificatie-van-unesco-verdrag-ter-
bescherming-van-erfgoed-onder-water 
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2. Lezing over scheepsrampen midden op de Waddenzee 
 

Wel eens een lezing midden op de Waddenzee meegemaakt? Dat kan op zondagmiddag 2 
oktober 2016. Op de Rede van Paesens, midden op de Waddenzee aan boord van “de 
Boschwad” vertelt Albert Buursma over de scheepsramp van 1883 die de vissersvloot van 
Paesens-Moddergat aan de Waddenzee trof. Van de 22 schepen, met 109 mannen en jongens 
aan boord, die op maandag 5 maart 1883 om één uur ’s nachts waren uitgevaren overleefden 
83 de ramp niet. Van de bemanning van de 17 vergane schepen overleefde slechts één 
bemanningslid de ramp. 
Er ging een vloedgolf van rouw door het dorp, er was geen huis of er was wel iemand ontvallen; 
86 weduwen en 115 wezen bleven zonder enige vorm van inkomen achter. 
Naast deze scheepsramp zal het ook gaan over andere scheepsrampen die zich hier voltrokken, 
maar ook over piraterij, vingerbijters en hoe argeloze schippers misleid werden door jutters en 
daardoor te pletter sloegen op de harde zandplaten van het wad. Mogelijk is er nog gelegenheid 
even aan land te gaan op de drooggevallen zandplaat “de Moker” 
 

Na het verhaal van Albert 
Buursma wordt verder 
gevaren naar 
Engelsmanplaat. Hier zal 
Egge Knol een lezing geven 
over de geschiedenis van de 
verschillende kapen. De 
toegang over zee naar 
Groningen liep tot ver in de 
negentiende eeuw via het 
Reitdiep en de Lauwers. De 
stad Groningen verzorgde in 
de late middeleeuwen de 
betonning en had op het 
eiland Schiermonnikoog 
kapen staan. Ooit heeft de 
vaarweg ten oosten van dat 

Aan boord van de Boschwad vertelt Albert Buursma zijn verhaal    eiland gelopen maar door  

over de scheepsramp van Paesens. (foto:hetvaarbedrijf)                  verschuiving van het wantij   

                                                                                                          voeren de schepen nu aan de 
westkant van het eiland. Daarmee betonde Groningen Fries grondgebied. Dat gaf gedoe maar 
er kwamen werkbare afspraken. In het midden van de achttiende eeuw werd de bebakening 
verbeterd door twee kapen op Engelsmanplaat. Tot aan de Eerste Wereldoorlog stonden daar 
twee kapen. Om een eventuele vijand niet te helpen werden deze in september 1914 door 
soldaten omgezaagd. In 1919 werd er een nieuwe ijzeren kaap geplaatst, alsmede een los 
huisje voor drenkelingen. Nog altijd staat een kaap op de Engelsmanplaat. Op de locatie van de 
in 1914 omgezaagde kaap zal Egge Knol doel en wederwaardigheden van de kapen uit de 
doeken doen. Egge Knol is bezig met een studie van zeekapen in het Waddengebied. Ook de 
rol van de geheimzinnige reddinghuisjes komt aan bod. De Engelsmanplaat die zijn naam wel 
aan een gestrand Engels schip zal hebben ontleend, krijgt hierdoor nadere betekenis. 
Ook zal hij vertellen over de verdwenen eilanden Bosch en Heffezande.  
 
Zondag 2 oktober 2016 om 15:00 uur vertrekt de ‘Boschwad’ uit Lauwersoog. Naast de twee 
lezingen is er ruimte om een wandeling te maken op Engelsmanplaat en onder begeleiding van 
een gids van de Waddenvereniging op zoek te gaan naar sporen van onze verdronken 
geschiedenis.  
Kosten voor deelname aan deze unieke tocht bedragen slechts € 50,=.  Hiermee wordt middels 
crowdfunding tevens bijgedragen aan een door Serenity Diving uit te voeren sonaronderzoek in 
het gebied van de voormalige Rede van Paesens. Dit onderzoek richt zich op het mogelijke 
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aanwezigheid van restanten van schepen van de verdwenen vissersvloot van Paesens. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers in de maritieme archeologie in samenwerking met 
de  Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE).  
 
Voor deelname aan deze unieke lezingen over de geschiedenis van - en op het wad zijn slechts 
50 plaatsen op de ‘Boschwad’ beschikbaar. Meer informatie kan verkregen worden via mail: 
bas@wrakduiken.info. Kaarten voor deelname kunnen bestelt worden via:  
 projects.maritiemprogramma.nl/en/project/4029/donate/ 
 

 

3. Verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie  
 

Twee groepen (8 deelnemers) van de Basiscursus Maritieme Archeologie, gehouden in het 
voorjaar 2016 hebben hun onderzoek met een verslag afgerond. De verslagen kregen van 
begeleidende maritiem-archeologen Liselore Muis, Johan Opdebeeck en Thijs Coenen een 
goede beoordeling. Het betreft de verslagen: 
-  “Wrakkenkerkhof Spakenburg, Wrak 33 & 34” van Betty van den Berg, John van  
    Nieuwenhuizen, Peter Opstal en Robertino Mulder; 
-   “Onderzoeksrapportage naar contactnummer 32,  Is het misschien de BU 52 of BU 152?” 
    van Peter Brem, Wander Bordewijk, Jolanda Coppens en Astrid Zonneveld. 
Zij komen hiermee in aanmerking voor het internationaal erkende NAS 1 certificaat.  
 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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