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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 dragen bij aan de kennis van onze maritieme geschiedenis 
 

Even LWAOW bijpraten…. februari 2020 

 
Enkele belangrijke data 
 

- 21 maart  Wrakduikavond Northseadivers in Volendam 

- 21 en 22 maart Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

- 4 en 5 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Bunschoten-Spakenburg 

 

1. Drie verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie gehonoreerd 
Jaarlijks organiseert de LWAOW in samenwerking met maritiem archeologen van de RCE en enkele 

bedrijven de Basiscursus Maritieme Archeologie. Deze cursus heeft tot doel geïnteresseerden in de 

maritieme archeologie vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor de juiste uitoefening van deze 

hobby. Immers, vrijwilligers kunnen door verbreding van hun kennis een belangrijke bijdrage leveren aan 

archeologisch onderzoek. 

In het praktijkweekend gaan de deelnemers in groepsverband onder leiding van maritiem-archeologen 

onderzoek doen op een wrak. Van dit onderzoek moet een verslag opgesteld worden zoals in het 

theorieweekend is besproken. De verslagen worden door twee NAS-instructeurs beoordeeld. Na voldoende 

resultaat ontvangen de deelnemers een door instructeurs getekend certificaat en komen daarnaast ook in 

aanmerking voor het internationaal erkende NAS-certificaat. 

 

‘DUIKEN NAAR GESLOOPTE TROTS’ is het verslag van het inventariserend veldonderzoek naar een 

scheepswrak in het Nijkerkernauw van William ten Brink, Raymond Gralike, 

Patrick Hemmen en Jan Jouke Hoekstra ter afsluiting van hun praktijkopdracht 

voor de Basiscursus Maritieme Archeologie. Na positie 61 in het 

praktijkweekend in 2018 verkend te hebben heeft deze groep door 

omstandigheden op een later tijdstip de positie opnieuw moeten verkennen. 

Tijdens het praktijkweekend is er een boot beschikbaar om de deelnemers naar 

de positie te varen. Door de omstandigheden hebben ze dat zelf moeten regelen. 

Naast deze tegenslag kreeg de groep nog te maken met ziekte van een der 

deelnemers. Deze tegenslagen hinderde hen niet om de opdracht toch af te 

ronden. Het verslag kreeg van de NAS-instructeurs Liselore Muis en Johan 

Opdebeeck een goede beoordeling. Beiden spraken ook hun waardering uit voor 

de manier waarop ze het project hebben doorgezet. 
 

‘ONDERZOEK NAAR WRAK 27’ is het verslag van Henk Burgers, Niels Nijenhuis, André Koopmans en 

Ferdi van Spall. In het verslag is veel aandacht besteed aan de historische 

context van het botterkerkhof. Het Plan van aanpak geeft een duidelijk gekozen 

werkwijze aan, waarbij ook aan een taakverdeling is gedacht om de verkenning 

efficiënt uit te voeren. In verband met het slechte zicht onder water en de 

tijdsdruk om het object in twee dagen te verkennen is gekozen voor de offset 

meetmethode, waarbij aangegeven is dat deze methode minder nauwkeurig is 

dan met de driehoeksmethode. Daarnaast is het wrak visueel onderzocht en zijn 

de gegevens vergeleken met andere vissersschepen. In de conclusie is 

aangegeven dat niet met zekerheid aangetoond kan worden dat het wrak de 

restanten van een botter zijn, hoewel de vorm en de afmetingen van het wrak 

overeenkomsten tonen met die van een botter. Het verslag kreeg een goede 

beoordeling van de instructeurs. 
 

‘HET SJÛTENKÂRKHOF’ is het verslag van Sander Zwart, Teunus van den Bor, Jacco Bakker en Reinier 

Naute en beschrijft de resultaten van het onderzoek van contact #34 in het Nijkerkernauw. Uitgangspunt  
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voor hun onderzoek was de vraag: ‘Kunnen we vaststellen wat het object is geweest en is het mogelijk om 

dit te determineren?’ 

De groep had de beschikking over het verslag dat in het kader van deze cursus in 

2015 van contact #34 was opgesteld. De resultaten uit dat eerdere verslag 

motiveerde hen om die nog eens kritisch te bekijken. Al snel kon worden 

geconstateerd dat de conditie van het wrak, in een tijdsbestek van vier jaar, sterk 

achteruit was gegaan vermoedelijk als gevolg van (natuurlijke) degradatie. Aan 

de hand van het inmeten van de spanten zijn de afmetingen van het wrak bepaald 

en is verder onderzoek verricht. In hun conclusie geven zij in het kort aan dat: 

‘Door de verzamelde data en informatie te vergelijken met de geraadpleegde 

bronnen en de overige beschikbaar gestelde informatie kunnen we met 

gematigde zekerheid concluderen dat het onderzochte object een wrak van een 

botter betreft. Helaas zijn er geen expliciete eigenschappen en of gegevens 

verkregen waaruit we kunnen herleiden om welk schip het specifiek betreft’. 

                                           Ook dit verslag kreeg van beide NAS-instructeurs een goede beoordeling. 

 

2. LWAOW op Duikvaker 2020 
Ook dit jaar waren op de duikbeurs Duikvaker in Houten de LWAOW en Wrakduikend Nederland weer 

met een gezamenlijke stand vertegenwoordigd. Vrijdag werden de stands opgebouwd waarna de beurs tot 

21:00 uur voor publiek open was. Ook duikgroep Texel was met de poster van de altijd nog bijzondere 

vondst van de jurk uit het Palmhoutwrak aanwezig. Zaterdag werd de stand van de LWAOW regelmatig 

bezocht waarbij veel interesse was voor de Basiscursus Maritiem Archeologie en de mogelijkheden van de 

workshops fotogrammetrie onderwater. Ook op zondag, de tweede beursdag was er veel interesse voor de 

stands van de LWAOW en Wrakduikend Nederland. De komende jaren zal er zeker meer gebruik gemaakt 

gaan worden van deze manier van documenteren van wrakken en wrakdelen. Resultaten hiervan zullen 

zeker in publicaties opgenomen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van de LWAOW ook dit jaar weer druk bezocht (foto: Feiko Riemersma) 

 

3. Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd 
In het schema Kennisbevordering Maritieme Archeologie van de LWAOW is de module 

‘Gevorderdencursus Maritieme Archeologie’ (GMA) opgenomen. Voor deze module die gedaan kan 

worden na de Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA) moeten de cursisten geheel zelfstandig een 

verkenning uitvoeren en daarvan een rapportage opstellen. Cursisten moeten hiervoor zelf een project in de 

maritieme context opzoeken en vervolgens voorafgaand aan de verkenning een Opwater fase en een Plan 

van Aanpak opstellen. Van de verkenning moeten dagrapporten gemaakt worden die uiteindelijk leidend 

zijn voor het in te leveren eindrapport. Tussentijd kunnen de cursisten hun vorderingen en ervaringen met 

de instructeurs bespreken, wat de mogelijkheid biedt de verkenning aan te passen en zo tot een passend 

resultaat te komen. 
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Ervaring leert dat het hele traject veel (vrije) tijd en daardoor doorzettingsvermogen vraagt. 

Vier leden van de Northseadivers hebben zich in 2018 na het afronden van de 

Basiscursus aangemeld voor de gevorderdencursus. 

De aanvankelijk in het voorjaar van 2018 gekozen wraklocatie blijkt in het 

najaar geheel onder het zand te zijn verdwenen. De nieuw gekozen locatie is 

een wrak ten westen van de Razende Bol; in het wrakkenregister opgenomen 

als het zeilschip Mary Emma. Al snel wordt de vraag gesteld of het inderdaad 

de Mary Emma is? De verkenning en het nodige archiefonderzoek zal dit uit 

kunnen wijzen. Uiteindelijk blijkt het wrak dat door de Northseadivers is 

onderzocht en waarvoor veel archiefwerk is verricht niet de Mary Emma is, 

maar de ss Nordlyset, die vergaan is op 18 december 1877. 

Het resultaat van het archiefonderzoek en het verslag zijn door de NAS-

instructeurs Johan Opdebeeck en Liselore Muis als bijzonder goed uitgevoerd 

beoordeeld waarbij zij naast het LWAOW-certificaat ook in aanmerking 

komen voor het internationaal erkende NAS 2 certificaat. 

 

4. Wrakduikavond Northseadivers 
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Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

  

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

 

 
 


