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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 ‘affiliated partner’ van de Nautical Archaeology Society (NAS) 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                             december 2020     

 
Agenda  
18 t/m 20 juni  Nationale Archeologie Dagen 2021  
 
 

1. Even voorstellen  
Bijdrage van nieuwe voorzitter Jeroen ter Brugge 

Met enthousiasme heb ik ‘ja’ geantwoord op de vraag voorzitter van de LWAOW te worden. In 

de bestuursvergaderingen van de AWN (waar ik enige tijd voorzitter 

was) hingen we altijd aan Jan Venema’s lippen als hij weer eens 

vertelde over het fascinerende specialisme binnen de archeologie en de 

geboekte resultaten. Natuurlijk kwamen ook de worstelingen dan aan de 

orde en het is prachtig te zien hoe de club zich sindsdien ontwikkeld 

heeft.  

Om mij voor te stellen: ik ben woonachtig in Vlaardingen, waar ik lang 

geleden na mijn archeologiestudie in Leiden stadsarcheoloog was. Na 

een aantal jaren bij de (toen nog) ROB gewerkt te hebben kwam ik in 

de museumwereld terecht. Eerst als directeur van het Visserijmuseum 

in, wederom, Vlaardingen, daarna als hoofd-collecties in het Maritiem 

Museum Rotterdam en sinds tweeëneenhalf jaar als conservator 

maritieme collecties in het Rijksmuseum in Amsterdam. De maritieme archeologie kruist mijn 

pad al lange tijd en de laatste jaren wat intensiever, aangezien het Rijksmuseum een grote 

collectie wrakvondsten beheert, afkomstig van VOC-wrakken.  

Omdat ik vind dat als je je met de spelregels gaat bemoeien je ook het spel moet spelen, ga ik 

vanaf februari beginnen met een duikcursus en heb ik mij aangemeld voor de Basiscursus.  

Graag ontmoet ik jullie binnenkort (weer), zodra de regels het toestaan! 

Iedereen kan mij intussen (en daarna) bereiken per e-mailadres: voorzitter@lwaow.nl 

. 

 
2. Vernieuwde aanpak LWAOW-cursussen  

Bijdrage Othmar Schimmel 

Sinds 2004 organiseren wij in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 

Basiscursus Maritieme Archeologie. Daar is in de laatste jaren de Gevorderdencursus bijgekomen. 

Door deze samenwerking is de inhoud en kwaliteit van de cursus geborgd. Ook komen onze 

cursisten, naast het te behalen eigen certificaat, in aanmerking voor het internationaal erkende 

NAS-certificaat, dat alleen kan worden afgegeven door de daartoe bevoegde maritiem 

archeologen, zoals die van de RCE. 

Verzelfstandiging 

Door een toenemend werkprogramma op het beperkte aantal maritiem archeologen bij de RCE en 

de gestage groei van enthousiaste vrijwilligers in onze cursussen, kunnen zij onze 

opleidingsactiviteiten en beoordeling van werkstukken steeds moeilijker begeleiden. Er diende 

dus een praktische oplossing gevonden te worden om de cursussen zelfstandig vanuit de 

LWAOW te kunnen aanbieden, waarbij de RCE conform hun taakstelling nog wel de controle op 

inhoud en kwaliteit behoudt. 
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     In overleg met de RCE en de NAS is gekomen tot een oplossing waarbij wij als LWAOW 

'affiliated partner' van de NAS zijn geworden. In de praktijk betekent dat dat de cursussen nu 

volledig verzorgd kunnen gaan worden door onze eigen professionele maritiem archeologen, 

Alice Neet (opleidingscoördinator van de LWAOW) en Joep Verweij, die ten gevolge van dit 

partnerschap ook de NAS-certificeringen mogen afgeven. 

Andere opzet 

In de zoektocht naar een praktische uitwerking om zelfstandig de cursussen te kunnen aanbieden, 

is ook de opzet van de cursussen en het lesmateriaal tegen het licht gehouden. Daarbij werd 

gericht gekeken naar wat de cursussen dienen op te leveren. Bijvoorbeeld, ten aanzien van de 

verslagen van praktijkopdrachten zijn afspraken gemaakt om tot uniforme wijze van beoordeling 

te komen door het opstellen van een beoordelingsformulier. Dat moet ook meer duidelijkheid 

scheppen naar cursisten over het gewenste eindresultaat om voor certificering in aanmerking te 

komen. 

     Verder is uit het boek Basiskennis Maritieme Archeologie een verdeling van de hoofdstukken 

gemaakt naar ‘informatieve kennis’ en ‘basiskennis’. Van de deelnemers aan de basiscursus zal 

verwacht worden dat voorafgaande aan het theorieweekend kennis wordt genomen van de 

informatieve hoofdstukken, wat inhoudt dat van de deelnemers meer zelfstudie zal worden 

gevraagd. De cursusweekenden kunnen daarmee efficiënter benut worden voor het toepassen van 

het geleerde en het oefenen van praktische vaardigheden. 

 

Met de nieuwe aanpak verwachten we de komende jaren de cursussen steeds beter te kunnen 

aanbieden aan onze leden. 

 
3. Onderzoek naar scheepswrakken op de bodem van het Hoornse Hop  

Uit: Poldergeest Nr. 13 oktober 2020; Nieuwsbulletin van AWN Afd. 9 

In oktober hebben archeologen van het bedrijf Periplus Archeomare op de waterbodem van de 

Hoornse Hop onderzoek gedaan naar schepen die op deze plaats zijn vergaan tussen 7 en 12 

oktober 1573, tijdens de 

Slag op de Zuiderzee. Het is 

een van de vele slagen in de 

Tachtigjarige oorlog tussen 

aanhangers van het 

Protestantse geloof en de 

katholieke Spaansgezinde. 

De watergeuzen hadden in 

het vroege voorjaar van 

1572 al Den Briel en 

Vlissingen op de 

Spanjaarden veroverd. In 

1573 kwamen de geuzen in 

de Zuiderzee in actie. Het 

begon met blokkades van de 

Sonarbeeld van het wrak van de Warder (bron: Periplus Archeomare).        waterwegen naar het  

                                                                                                                Spaansgezinde Amsterdam. 

Dit heeft geleid dat Hertog Alva schepen richting Friesland stuurde om de geuzen te verjagen. 

 Onder leiding van bevelhebber Van Bossu werd de geuzenvloot begin oktober 1573 bij Marken 

aangevallen. Later verplaatste de slag zich naar de plek van de Hoornse Hop. Daar vonden de 

Watergeuzen ondersteuning door een vloot met schepen uit Hoorn, Enkhuizen, 

Edam en Monnikendam. Uiteindelijk werd de bevelhebber van de Spaanse vloot gevangen 

genomen en werd de slag ten gunste van de Noord-Hollanders beslist. In het Westfries Museum 

hangen prachtige schilderijen van de Slag op de Zuiderzee. Dankzij historische bronnen weten we 

van de grote betekenis die de overwinning op de Spaanse vloot voor Noord-Holland heeft gehad. 

De resultaten van het archeologische onderzoek zullen andere, aanvullende gegevens opleveren 
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over de plek van de slag zelf. Te denken valt aan de precieze locatie en de spreiding van de 

scheepswrakken, die naar alle verwachting goed geconserveerd zullen zijn. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed RCE), en vanuit de RCE zijn dan ook maritieme archeologen bij het onderzoek 

betrokken. Voor de metingen onderwater werd gebruik gemaakt van sonarapparatuur en een 

magnetometer die achter een catamaran werd gehangen. Hiermee worden akoestische signalen 

naar de bodem gestuurd, deze worden gereflecteerd en visueel omgezet in een soort zwart-wit 

afbeelding. Met behulp van de magnetometer worden storingen in het aardmagnetisch veld 

opgespoord, waarmee bijvoorbeeld scheepskanonnen aan het licht komen. 

De leidinggevende archeoloog van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, geeft te kennen een 

enorm bestand aan data te hebben verzameld die nu moet worden uitgewerkt. Het zal dan ook nog 

enige tijd duren tot dat er een rapport verschijnt. 

 

4. Boek over koggen door Karel Vlierman 

Karel Vlierman schreef een boek over koggen: ‘Cogs, Small Cogs and Boats’. Als maritiem 

archeoloog, heeft hij zijn hele leven scheepswrakken opgegraven.  

Een van ’s werelds grootste verzamelingen middeleeuwse scheepswrakken is na de Tweede 

Wereldoorlog tevoorschijn gekomen bij de drooglegging in Nederland van het IJsselmeer (de 

voormalige Zuiderzee), waar vanaf 1942 drie polders werden gecreëerd. Honderden 

scheepswrakken zijn gevonden met een datering tussen 1250 en 1900. 

Een stuk of twintig daarvan bestond uit koggen. De eerste kogge werd 

opgegraven in 1944. De mythische kogge, zijn opmerkelijke 

constructie, de manier waarop de naden tussen de planken waterdicht 

gemaakt werden met behulp van mos, moslatjes en ijzeren sintels, 

vroeg duidelijk om een diepgaande studie van alle koggen uit de Lage 

Landen. In Nederland is namelijk ruim de helft van alle koggen in 

Europa gevonden, deels opgegraven en onderzocht 

Hij wierp zich op het onderzoek van deze schepen, inclusief twee 

koggen die gevonden werden in Doel bij Antwerpen en de recent 

boven water gehaalde kogge uit de IJssel bij Kampen. 

Zijn ruim twintig jaar durend onderzoek heeft geresulteerd in een 

Engelstalig manuscript van ruim 950 rijk geïllustreerd pagina’s en ca 

70 A1 en A2 bijlagen met de technische tekeningen en reconstructies 

van al deze onderzochte koggen. Het geheel wordt geleverd in een  

luxe bewaarcassette. Het boek is voor € 250,- verkrijgbaar bij 

Uitgeverij Spa in Zwolle. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


