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        AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                             november 2016     
 
Enkele belangrijke data 

 

- 12 november  Donateursbijeenkomst STIMON in Vlissingen 

- 18 november  Symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie in Amersfoort 

- 21 januari   Schervendag LWAOW in Amersfoort 

-   4 en 5 februari Duikvaker 2017 in Houten  

-  25 en 26 maart Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-   8 en 9 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 
  

1. LWAOW opgenomen in de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân   
Op 15 september kwam de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân uit. Een omvangrijk boekwerk met 

veel wetenswaardigheden over Friesland en haar bevolking samengevat in vier omvangrijke 

boeken van totaal ruim 3.100 bladzijden. De eerste 

encyclopedie verscheen in 1958 en werd in 1975 

uitgebreid met een supplement. Nieuwe 

ontwikkelingen, personen en opvattingen vroegen om 

een vermelding, wat aanleiding was voor het 

samenstellen van een geheel nieuwe encyclopedie. 

Dat ook de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder 

Water (LWAOW) op bladzijde 1624 daarin is 

opgenomen betekent dat de samenstellers van de 

Nieuwe Encyclopedie oog hebben voor de activiteiten 

van de LWAOW-leden in Friesland. Mogelijk dat dit 

een aanzet is om ook  elders in het land bekendheid te 

geven aan de activiteiten van de LWAOW.   

 

 

2.  Basiscursus Maritieme Archeologie  
In 2017 wordt er een Basiscursus Maritieme Archeologie georganiseerd. Deze cursus omvat twee 

weekenden te weten een theorieweekend en een praktijkweekend. Tijdens het theorieweekend 

wordt aandacht besteed aan: 

-   Geschiedenis van de maritieme archeologie in Nederland; 

-   Scheepshistorie en haar kenmerkende elementen; 

-   Bodemopbouw en archeologische waarden; 

-   Kennis van wet en regelgeving; 

-   Aanpak van een verkenning en de opzet van een rapportage hierover; 

-   Werken met het Site Recorder meetsysteem.    

 

Cursusdagen:   Theorieweekend 25 en 26 maart 2017 in Amersfoort; 

      Praktijkweekend  8 en 9 april 2017 bij Spakenburg. 

Kosten:     € 225,-- per persoon (leden AWN/LWAOW krijgen € 50,-- korting na overleg  

                                                               lidmaatschapsnummer AWN); 

      € 375,-- per persoon voor professionele duikers. 
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Deelname:   Deelnemers moeten bij aanvang van de cursus lid zijn van de AWN/LWAOW. 

                          Voor deelname aan duikactiviteiten tijdens het praktijkgedeelte moet men in het  

                          bezit zijn van tenminste het duikbrevet Advanced Open Water Diver of  

                          gelijkwaardig (bij. NOB/CMAS 2*). 

 

Aanmelding voor deelname: via mail: opleidingscoördinator@lwaow.nl 

 

3. Lezing op Engelsmanplaat en de Paesensrede   
Door:  Willem de Rhoter  

Op 2 oktober 2016 organiseerde de groep Serenity Diving van Bas Kremer, in samenwerking met 

de Stichting Verdronken Land, twee lezingen op de Engelsmanplaat in de Waddenzee: een plaat 

gelegen voor de kust van Paesens-Moddergat tussen Ameland en Schiermonnikoog. 

We vertrokken rond half vier ’s middags vanuit de haven van Lauwersoog met het schip de 

Boschwad naar de Engelsmanplaat. Via de trap belandden we in kniehoog water en liepen we de 

laatste meters naar de Engelsmanplaat. Onder leiding van Hessel Dubblinga, oud-vuurtoren-

wachter van Schiermonnikoog, liepen we eerst zo’n 1 ½ kilometer noordwaarts. Hij vertelde over 

de vele kapen die hier als bebakening in het verleden stonden. Kapen zijn goedkoper dan 

betonning, en beter te zien vanuit de kleine schepen. En noodzakelijk: de doorgangen naar 

Zoutkamp verliepen slingerend over het wad en waren ondiep. Hier en daar waren nog duidelijk 

overblijfselen van kapen te zien, onder anderen een laag stenen als fundering en enkele uit het 

zand omhoog sterkende palen. Er staat ook nu een kaap. We bezochten een vogelwachtershuis op  

palen, bemenst door vrijwilligers die daar regelmatig vogeltellingen houden. Ze verblijven er 

regelmatig een paar dagen: een unieke huisvesting! 

De wandeltocht werd voortgezet naar het zuiden, naar de Rede van Paesens. Albert Buursma van 

de Stichting Verdronken Land hield bij ondergaande zon zijn verhaal van de Ramp van Paesens-

Moddergat in 1883, waarbij 83 vissers omkwamen. Ook vissers uit Zoutkamp zijn verdronken.  

Er zijn in de loop der eeuwen veel schepen in deze regio vergaan, waarbij de kustbevolking niet 

altijd het redden van mensen boven het vergaren van buit stelden. 

Deelnemers aan de lezing op het wad (foto’s: Ernie de Jonge). 

 

We waadden weer naar de Boschwad. Via Schiermonnikoog, waar Hessel afgezet moest worden, 

voeren we weer terug naar de haven van Lauwersoog. Het is leuk om met die belangstellende 

opvarenden nog na te praten over de interessante geschiedenis van deze regio! 

Een groepje amateurarcheologen van Duikteam Serenity, in het bezit die het NAS 1 certificaat, is  

bezig met een onderzoek naar het maritiem erfgoed in dit deel van de Waddenzee. Met de 

uitwerking van dit onderzoek willen ze in aanmerking komen van het NAS 2 certificaat.  

 

3. AWN-ers actief bij onderzoek groot scheepswrak in Flevopolder 
Tijdens het ploegen van zijn land vindt boer Dijkstra in Rutten, Noordoostpolder, wrakstukken in 

zijn akker. Nu gebeurt dat wel vaker in Flevoland want daar bevinden zich nog honderden 

scheepswrakken in de bodem. 
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Begin oktober deden archeologen onderzoek naar het wrak en kwamen tot de ontdekking dat het 

hierbij gaat om een zeer groot zeeschip van 30 tot 40 meter lang. Volgens Yftinus van Popta, 

samen met collega-archeologen Koen Blok en Tineke Heise betrokken bij het onderzoek, zal het 

schip een diepgang hebben gehad 

van vier tot vijf meter. Schepen 

met deze diepgang kwamen op de 

Zuiderzee heel weinig voor en 

zeker niet aan de kant van de 

Zuiderzee waar het wrak nu is 

gevonden. Daar was de diepte 

hooguit enkele meters. Vermoed 

wordt dat het schip tijdens een 

storm is afgedreven en op de 

Oostwal terecht is gekomen. 

Zwaar scheepshout aangetroffen in het wrak (foto: IFMAF).            Uit de voorlopige onderzoeken    

                                                                                                     kwam naar voeren dat het gaat om 

een relatief jong schip, waarschijnlijk eind achttiende eeuw. Met zekerheid kan aangenomen 

worden dat het op zee voer omdat aan de buitenkant een extra laag, ter bescherming tegen 

paalworm, werd aangetroffen.  

De archeologen hebben geen spijt van het onderzoek naar het wrak in Rutten. En dan te bedenken 

dat de melding van  Dijkstra eerst niet door de reguliere partijen werd opgepikt door gebrek aan 

geld. Misschien was de verwachting dat het om het zoveelste bekend zijnde scheepje zou gaan. 

De nieuwsgierigheid was ook gewekt bij vrijwilligers in de archeologie van de AWN, die 

besloten  het verkennend onderzoek te financieren. Het onderzoek  duurde tot het einde van week 

40.  Daarna kon boer Dijkstra weer verder ploegen. 

 

4. Scheepswrak op de Razende BOL    
             Uit: Poldergeest nummer 23 

Het vinden van een in 'minstens' drie delen gebroken oud houten scheepswrak op natuureiland 

Razende Bol (Noorderhaaks) door de Texelse 

amateuronderwaterarcheoloog Hans Eelman werd 

enige tijd geleden gemeld aan de beheerder van het 

eiland, Landschap Noord-Holland. Afgelopen 

augustus werd het RAG hiervan op de hoogte 

gesteld waarna RAG leden Jac Moras en John van 

Lunsen, samen met enkele vrijwilligers van het 

Landschap, de Razende Bol bezochten. Naast het 

nemen van de gebruikelijke houtmonsters (jaar-

ringonderzoek) werd het grootste deel van het 

scheepswrak uitgebreid gefotografeerd en inge-

meten. Een verslag hierover volgt in  Poldergeest 

Wrakdeel op de Razende Bol                                nr. 24. Duidelijk is reeds dat  het wrak veel over-  

                                                                          eenkomsten vertoont met het in 2015 ontdekte  

 wrak op het strand bij Ballum, Ameland, dat gedateerd werd op 1560 – 1565. 

  

5. Een Hollandse Melkmeid in een IJslandse krater 
Bijdrage van Thijs Coenen & Johan Opdebeeck, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
 

In een ondergelopen vulkaankrater voor de kust van IJsland ligt het wrak van een oud 

Nederlands schip. Het is de Melkmeid, gezonken in 1659. Dit voorjaar onderzochten 

archeologen de overblijfselen die uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. 
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Tussen 1602 en 1787 hadden de Denen een handelsmonopolie ingesteld op IJsland. Hierdoor 

mochten IJslanders alleen nog maar producten aan Deense handelaren leveren, tegen zeer lage 

prijzen. Een van de handelaren die hiervan profiteerde was de Deense koopman Jonas Trellund. 

Voor zijn handel huurde hij vooral Hollandse schepen, waaronder de Melkmeid. Vanaf het 

IJslandse eiland Flatey in de Breidafjord voeren deze op plaatsen in de buurt. Voor de kust van 

Flatey ligt een perfecte natuurlijke 

haven in de vorm van een 

ondergelopen vulkaankrater. Hier 

lagen de schepen beschermd tegen 

de zware wind en de stormen die 

IJsland regelmatig teisteren. In 

1659 stond de Melkmeid op het 

punt om uit de krater te vertrekken. 

Het schip was geladen met onder 

meer 60.000 verse en 70.000 

gedroogde vissen, 28 ton gezouten 

vlees en honderd schapenvellen. 

Vlak voor vertrek  stak er een  

De vulkaankrater voor het IJslandse eiland Flatey                         zware storm op en tot overmaat van 

                                                                                                   ramp brak er aan boord van de 

Melkmeid brand uit, waardoor het schip zonk. Twee dagen lang zat de bemanning vast op de 

achtersteven die nog net boven water uitstak. Toen de storm eindelijk ging liggen bleek een van 

de opvarenden  te zijn overleden. Geholpen door de bewoners overwinterde de rest van de 

bemanning op Flatey. Tijdens de overwintering borgen de bemanningsleden delen van de 

Melkmeid en bouwden hiermee een boot, waarmee ze in de zomer naar huis voeren. Van de 

lading kon niets gered worden. 

 

50 uur duiken 

In de afgelopen eeuwen zijn er over heel de wereld veel Nederlandse schepen vergaan. Sinds 

2012 voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het beheer over deze wrakken, waarbij de 

dienst samenwerking zoekt met de landen waarbij ze liggen. Dit voorjaar onderzocht de 

Rijksdienst samen met 

archeoloog Kevin Martin van 

de Universiteit van IJsland 

de Melkmeid om haar 

cultuurhistorische waarde en 

conditie te bepalen. Een team 

van vier man dook in een 

week tijd ruim vijftig uur op 

het wrak, dankzij de krater 

goed beschut tegen golfslag 

en stroming.  

Gedeeltelijk onder de 

metalen scheepsonderdelen 

van de Deense schoener 

Een onderzoeker tekent het wrak van de Melkmeid (foto: RCE).        Charlotte, die in 1882 op 

                                                                                                              dezelfde plek zonk, 

herkenden de duikers de resten van een zeventiende-eeuws houten zeilschip, waaronder de kiel, 

de binnenkiel, de spanten, de buitenhuid en de binnenhuid. Ook andere constructiedetails waren 

zichtbaar, zoals het mastspoor en de verbindingselementen en opvulhouten onder de spanten. 

Het wrak van de Melkmeid is van hoge archeologische waarde. Hoewel er slechts een vlak van 

het schip over is, zitten de scheepsonderdelen daarvan nog goed vast in verband. Ook de 

constructiedetails zijn interessant. Met een nauwkeurig driedimensionaal computermodel, dat aan  
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de hand van filmbeelden gemaakt is, bekijken de onderzoekers deze details in de komende tijd 

beter. Zo kunnen zij meer over de Nederlandse scheepsbouw in de zeventiende eeuw te weten 

komen. Aangezien er toen geen bouwtekeningen werden gemaakt biedt archeologisch onderzoek 

de kans om hier meer 

inzicht in te krijgen. 

Bovendien maakt het feit 

dat er zowel Nederlandse 

als IJslandse geschreven 

bronnen over de Melk-

meid en haar ondergang 

bestaan de overblijfselen 

waardevol. Het wrakhout 

dat in de zeebodem 

schuilgaat is uitzonderlijk 

goed bewaard gebleven. 

Daarboven is het opper- 

3D-computermodel van de Melkmeid (foto: RCE).                                              vlakkig aangetast. Om  

                                                                                                                    verdere degradatie tegen 

te gaan dekten de duikers de Melkmeid na afloop ter bescherming af met geotextiel. 

 

Delfts aardewerk 

Rond IJsland zonken meerdere Nederlandse schepen, maar alleen van de Melkmeid is het wrak 

teruggevonden. In 1993 is de Melkmeid onder leiding van dr. Bjarni F. Einarsson als eerste 

archeologische onderzoek in IJslands water onderzocht. Daarbij is een klein deel van het schip 

vrijgelegd. Omdat er geen scheepsarcheologen bij betrokken waren, is er toen relatief weinig over 

de bouw van de Melkmeid opgeschreven. Tijdens dit onderzoek zijn wel veel vondsten 

verzameld waaronder Delfts aardewerk, serviesgoed en andere gebruiksvoorwerpen. Hernieuwde 

analyse hiervan verschaft het onderzoeksteam van de universiteiten van IJsland en Leiden en de 

Rijksdienst binnenkort meer informatie over de handelsrelaties tussen IJsland en Denemarken in 

de zeventiende en achttiende eeuw. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol die Nederland daarin 

speelde. 

Met de informatie die het onderzoek oplevert wordt niet alleen meer bekend over de Melkmeid, 

maar zal de Rijksdienst samen met IJsland ook een beheersplan opstellen. Door goed te beheren 

zal dit bijzondere wrak nog lang behouden blijven. 

 

6. Nederlandse Noordzeeduikers identificeren Engelse onderzeeboot uit de 
Eerste Wereldoorlog 
Bijdrage RCE  

Afgelopen week hebben duikers op de Noordzee twee Engelse onderzeeboten uit de Eerste 

Wereldoorlog verkend. Van een van de wrakken kan nu met zekerheid worden gezegd dat het om 

de HMS E5 gaat. Deze Engelse onderzeeboot verdween op 7 maart 1916, ten noorden van 

Schiermonnikoog, vermoedelijk toen het op een Duitse mijn liep. Door een unieke samenwerking 

tussen de Nederlandse overheid en sportduikteams konden de wrakken in kaart worden gebracht. 

Naast de identificatie van de HMS E5 is ook de HMS E26 verder verkend. De locaties waar de 

onderzeeboten liggen waren al langer in beeld, maar duikonderzoek is risicovol en vrijwel 

onmogelijk omdat ze midden in de drukbevaren scheepvaartroute liggen. Met behulp van de 

Kustwacht is het internationale scheepvaartverkeer enkele uren op veilige afstand gehouden zodat 

amateurduikers de locaties konden verkennen en een professionele fotograaf en cameraman de 

onderzeeboten konden vastleggen. De HMS E26, die nu verder is verkend, werd al in 2006 door 

duikclub Ecuador van Terschelling geïdentificeerd. 

Voor meer nieuws zie: http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-noordzee-duikers-

identificeren-engelse-onderzeeboot-uit-eerste-wereldoorlog 

http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-noordzee-duikers-identificeren-engelse-onderzeeboot-uit-eerste-wereldoorlog
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-noordzee-duikers-identificeren-engelse-onderzeeboot-uit-eerste-wereldoorlog
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7. Zoektocht naar Brittenburg houdt niet op    
 Zal het mysterie van de ruïne Brittenburg eindelijk worden ontrafeld? Als het aan 

archeologen Henk Hegeman en Tom Buijtendorp ligt wel. Een nieuwe 3D-techniek van de 

Universiteit Gent moet sporen van de burcht in de waterbodem vlak voor de Katwijkse kust in 

kaart gaan brengen. „Ik heb een sterk vermoeden waar Brittenburg ligt en wat het is geweest”, 

zegt Buijtendorp die zich sinds twintig jaar in het raadsel verdiept. 

 

Lees het hele artikel op: 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/duinbollen/article28627475.ece/Zoektocht-naar-

Brittenburg-houdt-niet-op_?Iref=r_regionaal 

 

 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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