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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’ers zoeken ook in de modder naar ons maritiem erfgoed! 
 

Even LWAOW bijpraten….                                              september 2018     
 
Enkele belangrijke data  
 

- 12 t/m 14 oktober Nationale Archeologiedagen, meer info zie: www.archeologiedagen 

- 10 november  Donateursbijeenkomst STIMON 

- 24 november  Symposium Vrijwilligers in de Onderwaterarcheologie in Amersfoort 

2019 

- 19 januari  Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 2 en 3 februari Duikvaker in Houten 

- 23 en 24 maart Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

- 6 en 7 april  Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

1. Bijdrage van LWAOW’er Nico Brinck aan Engels onderzoek naar merken van 
koperen huidplaten 

 
Om houten schepen tegen aantasting, door onder andere de paalworm, te beschermen werden ze 

vaak met koperen platen bekleed. De koperen platen waren voorzien van een merkteken van de 

scheepswerf of van de walserij die de platen vervaardigde. Ook in 

Nederlandse wateren zijn wrakken met koperen platen teruggevonden. 

Nico Brinck heeft een bijdrage geleverd aan een Engels onderzoek naar 

deze merktekens door zijn inventarisatie van koperen merken uit 

Nederlandse wateren ter beschikking te stellen. Het Engelse onderzoek, is 

gepubliceerd in The International Journal of Nautical Archeology en is 

via een link op onze website: www.awn-archeologie/afdeling/lwaow 

   

2. Geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie??  
 

 In 2019 wordt er weer een Basiscursus Maritieme Archeologie georganiseerd. Deze cursus 

bestaat uit een theorieweekend en een praktijkweekend.  

Theorieweekend. Hierin wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  

- Wat is maritieme archeologie; 

- Geschiedenis van de maritieme archeologie in Nederland;  

- Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw;  

- Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden;  

- Gevaren voor het erfgoed onderwater;  

- Juridische aspecten, kennis van wet en regelgeving;  

- Maritieme archeologie in de praktijk en  

- Documenteren en rapporteren.  

Praktijkweekend. In het praktijkweekend wordt in groepsverband (3 à 4 personen) een 

verkenning uitgevoerd  waarvan een rapportage opgesteld moet worden. Na voldoende 

beoordeling van de rapportage  komt men in aanmerking voor het certificaat LWAOW. Ook komt 

men in aanmerking voor het NAS 1 certificaat. De NAS-certificering is internationaal erkend  

Cursusdagen  
- Theorieweekend 23 en 24 maart 2019 in Amersfoort;  

- Praktijkweekend wordt gehouden op 6 en 7 april 2019 (plaats wordt nader bepaald).  

mailto:secretariaat@lwaow.nl
http://www.awn-archeologie/afdeling/lwaow
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Kosten voor deelname  
- € 225,--; leden AWN/LWAOW krijgen € 50,-- korting na overleg lidmaatschapsnummer  

                 AWN);  

- € 275,--, voor professionele archeologen die aan het theorieweekend deelnemen;  

- € 375,--, professionele duikers.  

In het cursusgeld is begrepen het cursusboek Basiskennis Maritieme Archeologie (ter waarde van 

€ 35,--), koffie/thee en een lunch tijdens het theorieweekend.  

Deelname  
Deelnemers worden geacht 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: opleiding@lwaow.nl  of secretariaat@lwaow.nl 

 

3. Ervaring aan deelname Basiscursus Maritieme Archeologie  
Bijdrage van Bernard Meijlink (Walcherse Archeologie Dienst) 

 

“Met veel plezier en veel kennis rijker kijk ik terug op de theoriedagen van de Basiscursus 

Maritieme Archeologie die in maart 2018 zijn georganiseerd door de LWAOW en de RCE. In een 

leuke en gevarieerde groep zijn we meegenomen in een gedegen programma, waarvan alle 

onderdelen goed bij elkaar aansloten.  

Het programma sloot trouwens ook op een dankbare manier aan bij het dikke en goed ingevulde 

cursusboek. Gelukkig had ik de tijd gevonden en genomen om vrijwel het gehele boek 

voorafgaand aan de cursus door te nemen. Hierdoor kon ik de verschillende 

programmaonderdelen goed bijbenen. Verschillende sprekers gaven in vlotte presentaties een 

duidelijk beeld en vormden daarmee een gemakkelijk te volgen toelichting van delen van het 

cursusboek. 

 

Na de ontvangst met koffie en een kennismakingsrondje trapte Liselore An Muis af met een 

algemene presentatie over de maritieme archeologie. Wat is maritieme archeologie en waar gaat 

het om? En waar gaat het niet om? Wat is de 

geschiedenis van de maritieme archeologie?  

Vervolgens zette Andrea Klomp haar tanden in de 

zware kluif om uitleg te geven van het bestaande stelsel 

en de juridische aspecten waar de maritieme archeologie 

mee te maken heeft. Wat mag er allemaal in de duik- en 

onderzoekswereld en wat mag er niet? En waar je zou 

verwachten dat dit een taai en droog onderwerp is, 

leidde het in tegendeel tot veel boeiende discussies. Het 

programma liep hier al behoorlijk uit en zou dat tijdens 

de rest van de dag nog meer doen, maar niemand vond 

dit een straf. 

 

Johan Opdebeeck nam na een koffiepauze het stokje 

over en nam ons in een bevlogen presentatie mee naar 

de huidige stand van zaken in de Nederlandse maritieme 

archeologie. Hij schilderde vooral de vele problemen, 

waar we mee kampen, bijvoorbeeld de enorme 

hoeveelheid wrakken en waar je dan moet beginnen. En 

Johan Opdebeeck vertelt over de maritieme   zo kwamen nog veel aspecten aan bod.  
archeologie (foto: Feiko Riemersma).  

mailto:opleiding@lwaow.nl
mailto:secretariaat@lwaow.nl
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Na de lunch volgde een leerzame presentatie van Thijs Coenen over de verschillende onderzoeks- 

en documentatietechnieken die de maritieme archeologie kent. Deze onderwerpen worden 

trouwens ook heel uitvoerig uitgelegd in het cursusboek, maar een uitleg nog eens tijdens een 

presentatie werkt verhelderend. 

Voor het verhaal uit de praktijk stond Ernst 

Jongejan van Northseadivers op het 

programma. In een boeiende presentatie 

maakte hij ons deelgenoot van de resultaten 

van een uitgebreid historisch en duikend 

onderzoek naar een wrak van de Royal 

Navy. Het is een mooi verhaal. 

 

Op de tweede dag gaf Alice Overmeer een 

overzicht van de geschiedenis van de 

scheepsbouw. Johan vertelde ons aansluitend 

over de verschillende constructies in 

schepen. Ik heb ook deze onderdelen weer  

Ernst Jongejan boeide toehoorders met zijn verhaal         bijzonder op prijs gesteld en er veel van  

over het gevonden Navy wrak (foto: Feiko Riemersma).   geleerd. 

 

Aansluitend verzorgde de specialist hierin, Seger van den Brenk, een presentatie over de 

verschillende geofysische zoekmethoden. Zoals altijd zit zijn presentatie vol met schitterende 

afbeeldingen die het gevolg zijn van zoeken met side-scan-sonar, magnetometer, maar vooral ook 

mutlibeam.  

De middag was ingeruimd voor een inleiding in documenteren van archeologische resten onder 

water en rapporteren van de resultaten. Deze inleiding werd gevolgd door een oefensessie met 

meetlinten en meetlatten. Ik moet bekennen dat ik toen weggeslopen ben, omdat ik op tijd in 

Zeeland terug moest zijn.  

 

Samenvattend vond ik het programma van de theoriedagen van de cursus Basiskennis Maritieme 

Archeologie goed in elkaar gestoken. De lezingen en presentaties waren overzichtelijk en 

verhelderend. Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik de verschillende puzzelstukjes goed voor mijn 

ogen in elkaar vielen. Hierdoor kreeg ik een beter globaal beeld van de Nederlandse maritieme 

archeologie met al haar verschillende aspecten. 

En, oh ja, de lunch op de eerste dag was erg lekker met heerlijke broodjes. Op de tweede dag was 

de lunch ook wel lekker.”  

   

4. LWAOW leden onderzoeken kanonsite bij VOC wrak de Rooswijk 
            Verslag en foto’s van John van Nieuwenhuisen en Rob Konings 

 

Evenals vorig jaar boden ook dit jaar de NAS (Nautical Archaeology Society) in Engeland en de 

RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort amateurduikers de mogelijkheid op 

het wrak van het VOC schip de Rooswijk te duiken. Hoewel we ons vorig jaar ook opgegeven 

hadden voor een paar duikdagen moesten we vanwege het slechte weer zonder te hebben gedoken 

weer naar Nederland afreizen. Voor dit jaar hadden we ons voor vier dagen opgegeven. De groep 

voor deze vier dagen bestond uit vier Engelse en drie Nederlandse amateurduikers en werd 

opgedeeld in drie duikteams.  

 

Op maandag 6 augustus is het om 16:00 uur verzamelen in de Old Port Workshop in Ramsgate. 

In deze loods worden ook alle gevonden objecten van de Rooswijk geregistreerd en in bakken met 

zoetwater opgeslagen.  
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Na een hartelijk welkom van Mark Beattie-Edwards, van de NAS en projectleider, kregen we een 

briefing van het project met als doel te onderzoeken of de nabij gelegen ‘cannonsite’ gerelateerd 

is aan het wrak van de Rooswijk. Op basis van de onderzoekresultaten van vorig jaar is er een 

schets van de situatie  gemaakt. Een vergelijking van deze situatieschets met een in het voorjaar 

van 2018 gemaakte multibeam opname (afb. 1) vertoonde enkele opmerkelijke verschillen die om 

aanvullend onderzoek vroegen.  

 

Op basis van deze nieuwe informatie werden de taken voor de eerste duikdag verdeeld. Team 1 

gaat de ‘shotline’ plaatsen waarbij 

de schipper tracht het anker aan 

deze lijn zo dicht mogelijk bij 

kanon 1&2 te brengen. Daarna 

zullen de duikers het anker 

eventueel verplaatsen en zo dicht 

mogelijk bij kanon 1&2 leggen. De 

volgende duikers kunnen dan via 

deze ‘shotline’ naar beneden gaan.   

Team 2 gaat onderzoeken of de lijn 

van kanon 1&2 naar kanon 9 nog 

aanwezig is. Bij aanwezigheid 

zwemmen ze door naar F-403, wat 

vermoedelijk een houten object 

(mogelijk deel van het schip of een 

Afb. 1. Multibeamopname canonsite (voorjaar 2018).                         kist) is. 

Team 3 gaat vanaf kanon 1&2 een 

lijn richting kanon 5 uitzetten om 

te zien of er nog een kanon ligt of 

dat de schets onjuist is. 

 

Dinsdag 7 augustus is het om 

04:00 uur opstaan. Na het ontbijt 

(gelukkig geen Engels) vertrekken 

we naar de jachthaven van 

Ramsgate waar we onze 

duikuitrusting inladen en 

vervolgens met de Peganina 

richting de ‘cannonsite’. We zien 

de zon opkomen en gelukkig is de 

zee redelijk vlak. Spoedig komen 

Afb.2. Situatieschets van canonsite (2017).                                       we aan op de ‘cannonsite’ en in de  

                                                                                                     verte zien we het duikschip van de 

berging van de Rooswijk, de DSV Curtis Marshall, liggen,. De schipper brengt de Peganina boven 

de vermoedelijke locatie van kanon 1&2 en laat het anker van de ‘shotline’ afzinken.  

 

Rond 06:00 uur maken de duikers zich gereed om te water te gaan. Net voor de start van de short 

slack (kentering) worden Rob en ik (team 1) afgezet bij de boei en dalen we af. Op een diepte 24 

meter komen we aan bij de bodem en voelen gelijk dat we bij een kanon zitten. Na het 

schoonmaken van de tag zien we dat het kanon 3 is (afb.2), deze ligt net voor kanon 1&2. We 

verplaatsen het anker over kanon 3 heen en maken het vast aan kanon 1. We hebben nog wat tijd 

over om kanon 1 te inspecteren en ontdekken lijnen richting kanon 10 en kanon 9. We gaan verder 

en pakken de lijn op richting kanon 9 om te kijken of deze nog intact is. Na een stukje zwemmen 

ontdekken we dat de lijn in het zand verdwijnt en na het uitgraven blijkt de lijn ongeveer 40 cm 
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onder het zand te liggen. We proberen de lijn uit te graven maar dit is niet te doen en besluiten 

terug te keren naar de ‘shotline’ en stijgen op. Tijdens de opstijging komen we de andere teams 

tegen. 

Team 2 ontdekt ook dat de lijn naar kanon 9 onder het zand is verdwenen en plaatsen een 

tijdelijke lijn richting kanon 9 en beëindigen de duik. 

Team 3 is op zoek gegaan naar kanon 5 om te kijken hoe deze gepositioneerd is, maar zij kunnen 

niet ontdekken hoe het ligt. 

 

Als iedereen is omgekleed varen we naar de DSV Curtis Marshall om onze waarnemingen te 

verwerken op de daarvoor bestemde formulieren. 

Onder het genot van een sandwich krijgen we uitleg 

van Martijn Manders (projectleider) over de berging 

van de Rooswijk en hoe de Rooswijk vermoedelijk is 

gezonken. Omdat de beroepsduikers zich gereed gaan 

maken voor hun duiken tijdens de ‘long slack’ 

(kentering) maken wij plaats en gaan wij terug naar de 

Peganina (Foto  1.) om terug te varen naar de 

‘canonsite, waar we ons gereed maken voor een tweede 

duik. 

Op basis van de resultaten van de eerste duik is de 

planning voor de tweede duik dat team 1 na de afdaling 

zo snel mogelijk naar kanon 9 gaat om daar de lijn te 

vinden naar kanon 6. Team 2 gaat de tijdelijke lijn naar 

kanon 9 vervangen voor een permanente lijn en zullen 

daarna richting F-403 een lijn aanbrengen. Team 3 gaat 

opnieuw op zoek naar kanon 5 om de te kijken naar de 

situatie daar. 
 

Foto 1. Briefing door Martijn Manders over   De resultaten van duik  2 kunnen als volgt worden   

de geschiedenis van de Rooswijk.               samengevat: 

                                                                     Team 1 zwemt richting kanon 9 via de tijdelijke lijn en 

zoekt daar naar de lijn richting kanon 6, er wordt een lijn gevonden en die wordt tijdens de duik 

vrijgemaakt, aangekomen bij het object blijkt dit de F-403 te zijn. Team 1 zwemt terug naar kanon 

9 om de lijn te zoeken richting kanon 6, deze wordt gevonden maar de tijd is te kort om deze nog 

vrij te maken en keert terug naar de shotline voor de opstijging. 

Team 2 legt een permanente lijn van kanon 1 naar kanon 9 en gaat, via de al schoon gemaakte lijn 

door team 1, richting F-403 waar ze een tekening maken van dit object. 

Team 3 heeft verder gezocht naar kanon 5, maar door de afwezigheid van lijnen hebben ze het 

kanon 5 niet gevonden 

Als iedereen weer aan boord is varen we terug naar de haven en worden in de loods op de 

daarvoor bestemde formulieren onze resultaten verwerkt. Na de debriefing gaan we richting ons 

verblijf om te dineren en snel te gaan slapen. 

 

Woensdag 8 augustus slaan we de duik op de ‘short slack’ over en consenteren we ons op een 

lange duik. Tijdens de briefing krijgen we te horen dat de opdrachten dezelfde zijn als bij duik 2 

van dinsdagmiddag. Aangekomen in de haven zien we dat de DSV Curtis Marshall naar binnen is 

gekomen omdat de wind is toegenomen en het niet meer veilig is om te duiken. Omdat ons schip 

een stuk kleiner is en niet aan vier ankers vastligt gaan we kijken of het voor ons veilig is om te 

duiken. 

 

Aangekomen bij de ‘cannon site’ blijkt dat het ook voor ons  niet veilig te is om te duiken en 

keren we terug naar de haven. Na de lunch in de haven gaan we richting het maritieme museum 
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van Ramsgate om daar in het kader van het Big Cannon project
1
 en het Big Anchor project een 

kanon en twee ankers op te meten. Na uitleg van Mark gaan we onder leiding van Nick (een van 

de Engelse amateurduikers) de objecten opmeten. Daarna hebben we het maritieme museum van 

Ramsgate bezocht, op zolder stond nog een kanon van Hollandse origine (Foto 2 en 3). 
 

 

Foto 2 en 3. Opmeten 

van een anker en 

kanon bij het Maritiem 

Museum in Ramsgate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 augustus is de planning gelijk aan die van 

woensdag. De weeromstandigheden zijn nog slechter dan 

woensdag en we krijgen het bericht van Martijn Manders 

dat zij vandaag ook binnenblijven en worden de geborgen 

objecten van de DSV Curtis Marshall gehaald en naar de 

loods gebracht. 

Wij gaan met de Peganina nog even kijken of we op de 

‘cannon site’ kunnen komen maar al snel blijkt dat dit niet 

mogelijk is en keren we terug naar de haven. Daar 

aangekomen  brengen we onze duikuitrusting terug naar 

de loods. In de loods bekijken we de geborgen objecten 

van de Rooswijk en krijgen van Martijn en Robert nog een 

toelichting bij sommige geborgen objecten en krijgen de 

gelegenheid om foto’s te maken.  

Na afloop maken we nog een groepsfoto, een deel van het 

team gaat naar huis en de rest van het team gaat terug naar 

het groepshuis. 

 

Duikgroep  canonsite Rooswijk 2018.         Vrijdag 10 augustus ruimen we ons onderkomen van die  

                                                                week op en vertrekken we naar huis. We kunnen 

terugkijken op een mooie en leerzame activiteit op het wrak van de Rooswijk. 

 

5. Meer over de Rooswijk 

 
Een virtuele tentoonstelling over de Rooswijk het gelijknamige VOC-schip dat in 1740 voor de 

Engelse kust verging is te bekijken op: http://rooswijk.huygens.knaw.nl 

 

                                         
1
 The Big Cannon/Anchor  Project probeert de kracht van Facebook te gebruiken om gegevens en informatie van historische 

kanonnen met een  maritieme context vast te leggen en te verspreiden. Kanonnen zijn niet alleen belangrijke historische artefacten, 
die moeten worden vastgelegd en gedocumenteerd, maar ze bevatten ook verhalen uit het verleden die verteld moeten worden.  

http://rooswijk.huygens.knaw.nl/
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6. Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat 
 

Een groepje LWAOW’ers, verenigd in de Stichting Maritieme Archeologie (SMA), doet in de 

Waddenzee onderzoek naar de laatste drie vermiste schepen van Moddergat. Het drama van  de 

scheepsramp die op maandag 5 maart 1883 heeft plaatsgevonden leeft nog bij oudere bewoners 

van het vissersdorp. 

Van de 109 mannen en jongens, die aan boord van 22 schepen, waren uitgevaren overleefden 83 

de ramp niet. Er ging een vloedgolf van rouw door het dorp, er was geen huis of er was wel 

iemand ontvallen; 66 weduwen en 115 wezen bleven zonder enige vorm van inkomen achter. 

Slechts één bemanninglid, van de 17 vergane schepen overleefde,de ramp. Dit was Gerben 

Basteleur. 

Van de 17 schepen die zijn vergaan was van 14 schepen bekend waar ze waren gestrand. Enkele 

daarvan konden worden geborgen en 

gerepareerd, maar van drie schepen is na 

de storm niets meer teruggevonden. 

Tijdens een vervolgonderzoek in het 

kader van ‘Buitendijks erfgoed oostelijke 

Waddenzee’, waar door leden van SMA 

aan werd meegewerkt, werden uit de 

zandondergrond stekende 

spantfragmenten aangetroffen. Bij een 

eerste duikverkenning bleek het te gaan 

om een steven van een houten schip. Bij 

latere duiken bleek  de wrakresten  

duidelijk kenmerken te hebben van die 

van de vergane schepen van Moddergat. 

De vraag was meteen: ‘kan dit een van de 

vermiste schepen van Moddergat zijn?? 

In augustus zou opnieuw verder 

Onderzoeksgebied van Stichting Maritieme Archeologie        onderzoek op het wrak worden   

                                                                                          uitgevoerd, maar het wrak was door de 

zich steeds wijzigende stroming in de Waddenzee met een meter zand afgedekt. Voorlopig ligt het 

onderzoek op dit wrak stil, maar de groep gaat door met de zoektocht naar de verdwenen schepen.  

Tijdens de zoektocht naar de nog vermiste schepen van Moddergat kwamen zij een vleugel van 

een Wellington bommenwerper tegen. Uit een eerste archiefonderzoek zou het hier gaan om de 

Vickers Wellington IC W5665 BH-M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-model van het gevonden landingstel van de Vicker Wellington.  
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SMA heeft nog een paar locaties die om nader onderzoek vragen. Zo is de oostelijke rand van 

Engelsmanplaat een houten paal in de bodem aangetroffen. Mogelijk is dit een overblijfsel van 

een Kaap. Bij Simomsplaat zijn tijdens het sonaronderzoek van 2015 obstructies in de bodem 

waargenomen. Mogelijk gaat het hier om de nog niet teruggevonden uit Moddergat de WL 7, de 

WL 4, de WL 9 of de WL 16. 

Van de resultaten van het onderzoek heeft Stichting Maritieme Archeologie in museum ’t 

Fiskerhúske in Moddergat een expositie ingericht. Een bijzonder stuk in deze expositie is het door 

een van de deelnemers in 3D gemaakte model van het gevonden landingstel van de 

bommenwerper. De expositie is nog tot eind december 2018 te bezoeken. 

 

7. Weer boven water 

 
In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is op het ogenblik de tentoonstelling ‘Weer Boven 

Water’ te zien. De tentoonstelling gaat over de vondsten 

van het Friese kofschip de Jonge Seerp, dat in 1791 zonk 

in de baai van Gdansk. Vanaf 1985 hebben 

onderwaterarcheologen van het Nationaal Museum 

Gdansk voorwerpen uit dit wrak opgedoken. Het zijn 

unieke en tastbare herinneringen aan de Friese kustvaart 

op de Oostzee. De vondsten zijn aangevuld met het 

historische verhaal van de ondergang van het schip. De 

tentoonstelling laat duidelijk zien dat je met een beperkt 

aantal ‘legaal’ geborgen vondsten een interessant 

overzicht van de historie van dit kofschip en de vindplaats 

kunt geven. De tentoonstelling ‘Weer Boven Water’ is nog 

te bezichtigen tot 7 oktober 2018. Het Fries Scheepvaart 

Museum in Sneek is overigens zeker een bezoek waard.      

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


