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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 laten ons maritiem erfgoed niet verwateren! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                oktober 2020     

 
Agenda  
18 t/m 20 juni  Nationale Archeologie Dagen 2021  
 
 

1. In memoriam Hans Bruggeman  
Op 13 september overleed Hans Bruggeman. Veel leden van de LWAOW kennen Hans uit de periode dat 

de jaarlijkse LWAOW-Schervendag in Lelystad werd gehouden en van de eerste cursussen maritieme 

archeologie. 

Bij de oprichting van de LWAOW in 1994 behoorde Hans bij de veertig aanwezigen. Vanaf het begin 

promootte hij actief de nieuwe AWN-werkgroep. Mede door zijn inzet kon de net drie maanden oude 

werkgroep (samen met de AWN) op de HISWA in 

december 1994 gebruik maken van een plaatsje in de 

stand van de Nederlandse Onderwatersport Bond 

(NOB). 

Het promoten en samenbrengen van geïnteresseerden 

in de maritieme archeologie was zijn passie. Met zijn 

verhaal ‘archeologie stopt niet bij de waterkant’ 

bezocht hij AWN-afdelingen en duikverenigingen. Hij 

organiseerde duikonderzoeken in het IJsselmeer en in 

het Veenmeer bij Zwolle naar mogelijke restanten van 

een oerbos. Op de Reuvensdagen stond hij vaak met 

de stand om de activiteiten van de LWAOW en de 

AWN te promoten.  

Door zijn activiteiten voor de Schervendagen werd hij 

lid van het bestuur. Begin 2001 kreeg hij het verzoek 

naast de taak van regiocoördinator, ook het 

secretariaat voor zijn rekening te nemen. Ook hierin 

kreeg het bevorderen van archeologische kennis voor 

vrijwilligers zijn specifieke aandacht. In 2002 pakte 

hij samen met Jef van den Akker (†2009) de taak op 

om een cursus onderwaterarcheologie op te zetten.   

Hans in de daarop volgende twee jaren een belangrijke 

Hans bij de berging van een stuk uit het oerbos in    bijdrage geleverd aan de samenstelling van het 

Veenmeer bij Hasselt (O).                                          cursusboek voor maritieme archeologie. De door hem  

                                                                                    georganiseerde pilot-cursus in 2004 was een groot 

succes en gaf aanleiding tot het organiseren van cursussen elders in het land. 

Als opleidingscoördinator zag hij het als taak de cursus onderwaterarcheologie meer vorm te geven en de 

kennis over meer specialistische onderwerpen onder de aandacht te brengen. Om dit goed te kunnen doen 

stopte hij met zijn werkzaamheden als bestuurslid van de LWAOW. 

Aanpassing van het cursusconcept eind 2008 was voor hem aanleiding om van verdere bijdrage aan 

kennisbevordering binnen de LWAOW af te zien. Hij pakte de activiteiten als regiocoördinator weer op en 

droeg bij aan activiteiten in de Commissie Deskundigheidsbevordering, waarvoor hij onder andere een 

goed bezochte tekencursus organiseerde. Vele AWN-leden zullen zich Hans als medeorganisator van deze 

bijeenkomsten herinneren. 

Wij zullen Hans missen en hem herinneren als een persoon die gedreven zijn bijdrage heeft geleverd aan 

het overbrengen en bevorderen van kennis over de archeologie en in het bijzonder de maritieme tak 

daarvan. 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
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2. Bestuur van LWAOW vergadert in Coronatijd….  
Bijdrage van Willem de Rhoter (foto’s: Willem de Rhoter en Joop Gortemaker)  

Ondanks dat een dag van tevoren een vergaderlocatie voor 5 personen gereserveerd was in het 

Postiljon Hotel bij Nulde, werd het Bestuur op 29 september niet toegelaten. Net de avond tevoren 

waren de landelijke Coronamaatregelen verscherpt: er waren al 30 mensen aanwezig in het hotel 

en het hele complex werd als één ruimte beschouwd. Zelfs het terras mocht niet gebruikt worden. 

Het Bestuur heeft vervolgens efficiënt vergaderd op de parkeerplaats van het hotel, tot diep in de 

nacht... 

Bestuur LWAOW in vergadering houdt veilige afstand aan en in de open lucht…. 

 

 

3. Afscheid van Liselore Muis als opleidingscoördinator 

Eind september hebben we als bestuur, in klein comité, afscheid genomen van Liselore Muis. 

In juli 2019 is Liselore in dienst getreden bij de RCE waarbij het niet is toegestaan 

bestuursactiviteiten voor de LWAOW uit te voeren. Het 

afscheid, dat aanvankelijk gepland stond op de 

Schervendag 2020, kon door omstandigheden geen 

doorgang vinden. De verwachting is dat de Schervendag 

2021 door de Coronapandemie zal worden uitgesteld. Dit 

was voor het bestuur aanleiding om Liselore voor haar 

activiteiten te bedanken. 

Liselore heeft vanaf begin 2013 de taak van 

opleidingscoördinator voor de Basiscursus Maritieme 

Archeologie uitgevoerd. Samen met Johan Opdebeeck 

zorgde ze, zeker tijdens het praktijkweekend, voor een 

goede aanpak van het onderzoek door de cursisten. De 

theorie en praktijkdagen waren voor Liselore niet 

onbekend. In 2011 volgde ze zelf de Basiscursus waarbij 

ze met Rob Konings, Barend de Lange en Peter Zaal in 

het Oostvoornse Meer op de OVM 4 onderzoek deed. Als 

lid van de LWAOW zal Liselore ons blijven adviseren en 

zullen we haar zeker op bijeenkomsten nog tegenkomen. 

Alice Neet heeft vanaf januari van dit jaar de taak van regiocoördinator van haar overgenomen. 

 
 

4. Scheepsdelen uit de theaterput in Zaandam   
Uit: Grondspoor 217 - jaargang 59 - september 2020 door Gerard Gras 

Tijdens een archeologisch onderzoek in de zogenoemde Theaterput (de plek waar nu het 

Zaantheater staat) zijn delen van schepen opgegraven. Niet zo vreemd, als men weet dat deze  
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locatie aan de Voorzaan in de 16de en 17de eeuw al werd gebruikt om schepen te herstellen, te 

bouwen en te slopen.  

Een bekend historisch feit is dat tsaar Peter de Grote van Rusland naar Zaandam afreisde en daar 

korte tijd verbleef om kennis op te doen over de scheepsbouw. Zaandam was toen op het gebied 

van de scheepsbouw in heel Europa bekend.  

Het grootste en meest herkenbare stuk hout dat tijdens dit onderzoek werd aangetroffen, was een 

wrang van een schip. Een wrang is een dwarsscheepse verbinding in het bodemvlak van een schip 

en dient als verbinding van de spanten met de kielbalk. 

 Deze wrang was al uitgegraven door het grondbedrijf en op een stapel andere houtdelen 

gedeponeerd.  

De wrang op het stort                                                   Spant met houten pennen 
 

Op het midden van het terrein werden in een later stadium van het onderzoek nog meer delen van 

schepen ontdekt, zoals een spant met houten pennen voor de verbinding met de huidplanken.  

Er waren mogelijk huidplanken hergebruikt en ingegraven als een beschoeiing. Tijdens het 

uitgraven van deze mogelijke huidplanken bleken zij namelijk overlappend in de grond te zitten.  

Op een lager niveau bevonden zich keien die tegen de huidplanken waren gestort. Om verder vast 

te stellen of de vondsten betrekking hadden op alleen huidplanken of een heel schip, is ook  

onderzoek verricht aan de overzijde van het grondspoor, maar aan die zijde werden geen planken 

aangetroffen. Het is namelijk niet ongewoon dat men bij hevig noodweer en hoogwater een schip  

met ballast laat zinken om de dijken te beschermen. De vulling van de grond aan de binnenkant 

van de huidplanken (gebruikt als schoeiing) was afwijkend van de vulling van de grond aan de 

buitenzijde van deze hergebruikte huidplanken.  

Dit onderzoek was een van de aanleidingen tot de grote opgraving aan de Hogendijk, waar 

meerdere scheepswerven werden aangetroffen.  
 

  

5. Profiel oude zeedijk bij Lemmer ontleed 

Op de terugweg naar huis van een bijeenkomst in Lemmer over een te maken publicatie over de 

waterstaatsgeschiedenis is Friesland zag Sjoerd de Vries graafwerkzaamheden bij de 

Grietenijdijk. Bij de doorgraving van de Grietenijdijkdijk voor de aanleg van de afwateringsbuis 

werd het dwarsprofiel zichtbaar. Dit bood amateurarcheologen van het Archeologysk Wurkferbân 

van de Fryske Akademie, waaronder Jan Post geïnteresseerd in de ouderdom van waterkerende 

dijken, de gelegenheid het dijkprofiel op te meten en in beeld te brengen. Het dijkprofiel is uit zes 

verschillende lagen opgebouwd. De onderste laag is een venen wal van na 1400, mogelijk rond  

1500 aangelegd, de eerste poging van bewoners om het water te keren. Tussen de lagen tekenen 

zich witte lijnen af, bestaande uit zand dat tijdens harde wind en hoog water aanspoelde. 
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In de vierde laag worden aan de buitenzijde houten palen aangetroffen. Deze komen ook voor in 

elders opgegraven oude zeedijken uit de periode rond 1720. De palen 2,5 meter lang en 20 

centimeter dik verkeren nog in opmerkelijk gave staat. Tussen de houten palen is puin verwerkt 

dat vermoedelijk uit de omgeving is aangevoerd. Voor de palen is ook een schelpenstrandje 

aangetroffen. 

Profielopbouw oude zeedijk bij Lemmer (tekening: Jan Post Leeuwarden).  

 

Uit het in beeld gebrachte profiel blijkt dat de oorspronkelijke veendijk in de loop der eeuwen vijf 

keer is verhoogd met klei, maar ook met veen. Het is echter gissen naar de herkomst van de 

zeeklei die voor de dijkophoging is gebruikt. Op de derde ophoging zijn ook restanten van een 

puinweg aangetroffen. Bij de verhoging daarna is een verharding achterwege gebleven. 

De doorgraving van het Grietenijdijk is een goede aanvulling op het onderzoek dat is uitgevoerd 

naar de historie van de zeewering tussen Tacozijl en Schoterzijl. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


