Rondneuzen in scheepswrakken en oude dingen vinden;
het spreekt tot ieders verbeelding. Maar zijn archeologen
ook schatgravers? Nee! Het
gaat erom de kennis van het
verleden te vergroten.

Van de 50.000 schepen
die in Nederlandse wateren zijn vergaan is een
klein deel teruggevonden

Explosieven. Ankers. Prehistorische altaren. Alleen al in Zeeland liggen dertig verdronken
dorpen in de Schelde, en in Flevoland en het
IJsselmeer zo’n achthonderd vermiste vliegtuigen. Nederland is een waterrijk land. Er zijn
zeker 50.000 schepen in de Nederlandse wateren vergaan en pas een klein deel is teruggevonden. Hilarisch is het verhaal van een
grote Amerikaanse auto die middenin het IJsselmeer is gevonden: die bleek aan het einde
van een koude winter door het ijs te zijn gezakt.
Op archeologisch gebied valt kortom nog veel
te ontdekken in ons land. Om die reden heeft
de NOB een nieuwe specialisatie gemaakt, de
‘Introductie Onderwaterarcheologie’. Deze specialisatie is voor iedereen toegankelijk. Het ingangsniveau is het 1*-duikbrevet.
Om instructeurs bevoegd te maken de specialisatie te geven is samen met de Landelijke
Werkgroep Archeologie Onder Water
(LWAOW) een opleiding voor het NAS-1 certificaat georganiseerd. De opleiding voor het
NAS-1 certificaat wordt erkend door de ‘Nautical Archeology Society’, die wereldwijd actief
is. Alleen met het NAS-1 certificaat op zak ben
je als instructeur bevoegd om deze specialisatie
te geven aan alle duikers. Je leert wat onderwaterarcheologie inhoudt, over bodemopbouw,
zoekmethodes, wet- en regelgeving, hoe je
vondsten weer terugvindt, hoe je een archeologische vondst herkent en hoe je een vindplaats in kaart brengt.

Instructeurs zijn er klaar voor:

Wrakduikers
Veertien instructeurs namen deel aan de opleiding. Elke deelnemer had zo zijn eigen redenen om deze te volgen. De wrakduikers wilden meer weten over oude wrakken, anderen
waren weer geïnteresseerd in de maritieme
geschiedenis. Eén ding hadden we gemeen.
We zijn allemaal NOB instructeurs en willen
de kennis die we met deze opleiding hebben
verkregen straks weer doorgeven aan andere

Introductie
Onderwaterarcheologie
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