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Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water   
    opgericht: 24 september 1994; e-mail: secretariaat@lwaow.nl  
   
     

                                                                                                                                 

LWAOW-ers leveren bijdrage aan expositie GEZONKEN REDDINGEN! 
 

 
Even LWAOW-ers bijpraten….                                                                juli 2021    
  

1. Expositie Gezonken Reddingen 
 

Vrijdag 2 juli werd de expositie Gezonken Reddingen in Nationaal Reddingmuseum in Den 

Helder geopend. De expositie gaat over zeven legendarische reddingsacties van redders uit Den 

Helder en Huisduinen bij in nood verkerende schepen die op de Haaksgronden zijn vergaan. De 

Haaksgronden is een verraderlijk gebied waar door de eeuwen heen vele schepen zijn vergaan en 

waarvan nog restanten op de zeebodem zijn achter gebleven. De reddingsacties en wrakvondsten 

vertellen een uniek verhaal. Wat voor schepen waren het, is de bemanning gered en de lading 

geborgen en wat was de bestemming. Allemaal vragen die in het verhaal over de zeven getoonde 

reddingsacties aan de orde komen. De onderzoeken naar deze scheepswrakken en het verhaal er 

achter geven een goede aanvulling op het maritieme gebeuren op de Noordzee.  

Zeker vermeldingswaard is dat deze expositie is ontstaan naar aanleiding van een idee van reserve 

schipper van de 

reddingsboot Joke Dijkstra 

van Den Helder, die ook 

deel uit maakt van het 

duikteam Northseadivers.  

Op de openingsbijeenkomst 

heeft Northseadivers een 

wrakkenkaart gepresenteerd 

van het gebied van de 

Razende Bol. De kaart geeft 

een overzicht van de in dit 

gebied aanwezige 

scheepswrakken en is voor € 

14,50 verkrijgbaar bij het 

Reddingmuseum in Den 

Helder en Museum Kaap   

Foto: Feiko Riemersma                                                                             Skil op Texel. 

Deze expositie geeft een goed voorbeeld van de samenwerking van het Reddingmuseum en 

vrijwilligers en is zeker het bezoeken waard.  

 

2. Groot 19de eeuws stokanker geborgen   
Bijdrage van Ernst Jongejan 

 

Maandagavond 21 juni 2012 rond half 10 loopt de garnalenkoter WR80, van schipper Bert 

Wagemaker, op de Boterrug met een van zijn vistuigen vast op een obstructie. Op dezelfde positie 

liep in juli 2018 de WR291 ook al eens vast en vervolgens in 2019 de WR143. 

Het lukt Bert Wagemaker niet het vistuig weer vrij te krijgen en vraagt om assistentie, die hij de 

volgende morgen krijgt van het betonningsvaartuig Frans Naerebout van Rijkswaterstaat. Tijdens 

het bergen van het vistuig komt ook een groot stokanker mee naar boven dat op het dek van het 

betonningsvaartuig wordt gehesen. Het anker wordt later die dag in de haven van Den Helder bij 

steiger 6/7 op de kade gezet. Het anker is geborgen op de Boterrug, een uitloper aan de zuidelijke 
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oostkant van de Haaksgronden op ongeveer een kilometer ten westen van de rode betonning S6 

van het Schulpengat. 

Tijdens een duik in 2018 op die positie werd boven de zandbodem een klein hoopje ketting en 

vermoedelijk een stukje van de stok van het anker aangetroffen. Van de aanwezigheid van 

restanten van een wrak was geen sprake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ernst Jongejan bij het geborgen stokanker (foto: Jeroen Lemmen, VTS Den Helder). 
 

Uit eerste bevindingen van het anker kan vastgesteld worden dat het gaat om een groot stokanker 

dat vervaardigd is in het derde kwart van de 19de eeuw (1850-1875). 

Bestudering van scheepsstrandingen bij die positie geeft dat het hier vermoedelijk gaat om 

restanten van het fregat D.W. Chapman, dat op weg van New York naar Bremen in oktober 1877 

op de Zuiderhaaks is gezonken. Alle opvarenden zijn gered maar het houten gekoperde schip is 

volledig uit elkaar geslagen. Het grootste deel van het wrak is uiteindelijk geborgen. 

 

3. Interessant verslag van Stichting Archeos Fryslân  
 

Het verslag ‘Onderzoek van vier objecten in het noordoostelijk deel van het IJsselmeer’ geeft  

resultaten van de verkenningen van drie wrakken en de restanten van een oerbos uitgevoerd in de 

periode 2017 - 2019. De onderzoeken zijn uitgevoerd in overleg met de archeoloog van de 

gemeente Súdwest-Fryslân.  

De drie in het rapport beschreven wrakken zijn in een eerder 

door Archeos Fryslan uitgevoerd onderzoek voor de Provincie 

en universiteit Groningen gelokaliseerd, maar niet onderzocht.  

Het wrak Workum 6, ook wel het Duitenwrak genoemd in 

verband met de in het wrak gevonden kaarsendover waarin zich 

zoals later bleek 20 koperen munten ‘Duiten’ bevonden liet zich 

gemakkelijk dateren. Niet alleen door de jaartallen op de 

munten, maar ook de in het wrak gevonden tinnen lepels met 

merkteken en wandtegels verwijzen naar de periode van 

stranding in eind 17de begin 18de  eeuw.  

In Bundel Maritieme Vindplaatsen 21 is een uitgebreide 

beschrijving van dit wrak opgenomen. 

Het tweede beschreven wrak wordt het ‘Saskiawrak’ genoemd 

en is aangetroffen tijdens een onderzoek voor het Groninger 

Instituut voor de Archeologie (GIA). Het is het wrak van een 

 
1 In Bundel Maritiem Vindplaatsen 2 zijn 47 interessante vindplaatsen beschreven die de moeite waard zijn om te 
lezen. De Bundel is voor slechts € 15,- te bestellen bij de penningmeester van de LWAOW. 
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zwaargebouwd houten schip met een lengte van ruim 29 meter. Het wrak ligt op een diepte van 

ongeveer 2,70 meter en steekt, voor de helft, slechts 10 tot 15 cm boven de bodem uit. Wat 

aangetroffen is wordt nauwkeurig beschreven. Een vervolgonderzoek wordt, gelet op de diepe 

ligging in de bodem, door de groep wenselijk geacht. 

De derde beschrijving betreft een wrakdeel dat in 1997 is gemeld en in Archis is opgenomen 

onder nummer 47872. Het wrakdeel ligt op een diepte van ca. 3,30 meter en is ook diep in de 

bodem verzonken. De waargenomen afmeting bedragen 13 bij 4,5 meter. Ook hier wordt een 

vervolgonderzoek wenselijk geacht. 

Restanten van het oerbos bij Piaam werden bij toeval aangetroffen tijdens een controle van een 

melding uit 1980. Op de gemelde positie werd niets aangetroffen, maar in de omgeving werden 

twee harde sonarreflecties waargenomen, die wijzen op de aanwezigheid van grote boomstobben. 

Tijdens een duikonderzoek blijken het inderdaad boomstronken te zijn met stamdoorsneden van 

ronde de 2 meter. Onderzoek van genomen monsters met C14-methode geven een ouderdom van 

ca.7600 jaar.  

In het IJsselmeer is nog een schat aan niet ontdekte informatie aanwezig over ons verleden. 

 

Het verslag is, in pdf, voor geïnteresseerden beschikbaar door een mailtje aan Willem de Rhoter; 

email: rhoterw@hetnet.nl 
 
 

4. Under the Mediterranean 
Bijdrage van Othmar Schimmel 

 

De eerste archeologische activiteiten onderwater vonden plaats in de Middellandse zee. Diverse 

boeken en verslagen zijn daarover geschreven. In internet komen op gepaste tijden leuke lees- en 

luistertips langs. In het boek Under the Mediterranean geeft interessante beschrijvingen. 

Tijdens de ‘thuislandvakantie’ de moeite waard te bekijken. 
 
https://honorfrostfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/Under-the-Mediterranean-with-
cover.pdf 
https://honorfrostfoundation.org/podcast/ 

 

Ook nog interessant: https://duikeninbeeld.tv/kustwacht-en-ocw-gaan-samen-wrakken-beschermen/ 
 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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