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    PRIKBORD        

   

Woensdag 12 april: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, 
Arnhem; Lezing Frank Veldt over ANTIKYTHERA Het 

schip, de schatten en het mechanisme   
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
Woensdag 12 april: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem; Lezing Frank Veldt over 
ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het mechanisme 
 
Het Antikythera Mechanisme was aan boord van een Romeins vrachtschip schip  beladen met 
bronzen en marmeren beelden, glaswerk en vele andere schatten. C.a. 70 v. Chr. verging het schip 
bij Antikythera, een klein eiland tussen Kreta en het Griekse vaste land.  
Wetenschappers geloven dat het gezonken schip waarschijnlijk de schatten van de Romeinse 
consul, Sulla naar Rome vervoerde.  

In 1900 werd het door sponsduikers ontdekt. Onder Griekse 
overheidstoezicht, werden in 1902 fragmenten van een bijzonder 
mechanisme geborgen  waarvan niet duidelijk was waar het voor diende. 
In 1953 en 1976 gaat prof. Cousteau het wrak onderzoeken en bergt nog 
meer objecten.  
Nadien hebben veel wetenschappers onderzoek gedaan naar het wrak en 
zijn lading. 
Een team van internationale archeologen waaronder Brendan Foley van 
het Woods Hole Oceanographic Institution in de US hebben veel 
resultaten bereikt.  

Op 18 juni 2013 startte een congres in Leiden in het Lorentz 
Center, waar door historici, wiskundigen, classici, astronomen, 
en cultuurhistorici een week lang kennis werd uitgewisseld over 
het mechaniek en de wereld waarin het gebouwd is. Ook was er 
een publieksbijeenkomst in het Leidse Museum Boerhaave te 
Leiden. 
Het mechanisme kwam zelf niet, het is extreem breekbaar, zegt 
Michael Wright, gepensioneerd curator van het Science Museum 
in Londen en Antikythera-onderzoeker van het eerste uur ’Het is alsof je een bladerdeegtaart in 
handen hebt, er vallen voortdurend schilfers af’.  



Frank Veldt neemt u 12 april middels een PowerPoint presentatie mee naar het schip met zijn 
schatten. 
 
 
Ingezonden brief van Anke Baljet-Peters Overdracht beheer bibliotheek 
 
In 1996 ben ik begonnen de toegankelijkheid van de bibliotheek van AWN-17 te verbeteren.  
Alle boeken en tijdschriften waren in een uitgetypte lijst opgenomen.  Alles stond netjes op een rijtje, 
maar om iets te vinden was een hele klus.  
Ondertussen is het aantal na allerlei aanschaffen en schenkingen 
flink toegenomen. 
Door alle boeken een vaste plek te geven en de collectie te 
digitaliseren is het eenvoudiger geworden om het boek te vinden 
waar naar wordt gezocht.  
De registratie van de collectie maakt het ook mogelijk op 
trefwoorden, chronologische én topografische indeling het 
geschikte boek te vinden: “Zoek een boek”. 
Op de middag van de laatste jaarvergadering heb ik mijn functie 
als bibliothecaris overgedragen aan Mirjam de Ruijter en Anneke Ruterink. 
Ik ben natuurlijk blij dat zij het beheer van de collectie boeken en tijdschriften van AWN-17 
voortzetten.  
Ik heb dit werk 21 jaar lang met plezier gedaan, maar vond het nu wel tijd worden om het stokje over 
te dragen. 
O ja. Je helpt de bibliothecaris enorm, wanneer je een boek na gebruik weer netjes op z’n goede 
plekje terugzet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Anke Baljet-Peters 
 
Toevoeging van het bestuur: 
Het overdragen van haar werkzaamheden als bibliothecaris door Anke Baljet-Peters betekent de 
afsluiting van een lange periode waarin zij verschillende belangrijke 'kaderwerkzaamheden' voor 
onze AWN-afdeling heeft verricht. Naast haar functie in het bestuur als secretaris (van 1987 tot 2000) 
heeft Anke zich ook lange tijd verdienstelijk gemaakt voor de vondstverwerking. Dit deed ze eerst 
samen met Trees Boltze en daarna (van 2000 tot 2007) als hoofd van de vondstverwerking. Anke 
heeft tot voor kort ook veel tijd gestoken in het opbouwen van een digitaal bestand van onze 
(exposabele) archeologische voorwerpen, voor ingewijden het AVK-systeem. Hierin zitten momenteel 
al ruim 1400 objecten. Ook diverse overzichtsbestanden, formulieren en het bijhouden van ons 
ledenbestand zijn zaken die Anke op zich heeft genomen. 
Het bestuur is van plan om op één van de dinsdagbijeenkomsten met koffie en gebak afscheid te 
nemen van Anke en haar bedankten voor haar inzet in al deze functies. We zullen in overleg met 
Anke een datum hiervoor plannen en deze dan bekendmaken. 
 
 
Romeinenweek. Thema "100% Romeins?" 
 

Op woensdag 3 mei in de Romeinweek is er een 
activiteit in Wageningen: lezing Peter Schut i.s.m. 
de oudheidkundige vereniging Wageningen. 
Nadere berichten volgen. 
Op zaterdag 6 mei is er een boottocht Tolkamer-
Nijmegen en terug, met Romeinse activiteiten. 

Ook hier geldt: nadere berichten volgen. Op woensdag 10 mei geeft Stijn Heeren een lezing over de 
Bataven: 



Woensdag 10 mei Lezing Stijn Heeren over de Bataven; 
Verenigingsgebouw "De Schuur" 
Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem; 19.30 uur   inloop; 20.00 uur   aanvang 
lezing; ca 21.00 uur   pauze van 15 à 20 minuten; ca 22.00 uur   einde 
bijeenkomst 
Het bestuur van AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland is blij dat we met 
twee andere organisaties, Tuindersvereniging Elderveld (van de Romeinse 
Tuin) en de Historische kring Elden samen de lezing van Stijn Heeren over de 
Bataven kunnen organiseren.  
Een korte beschrijving van de inhoud van zijn lezing zal volgen. De lezing sluit 
aan op het thema van de Romeinenweek "100% Romeins?".  

 
 
Verplaatsen Depot Arnhem.  
 
21 maart heeft het college besloten een nieuw depot 
voor Museum Arnhem en de gemeentelijke 
archeologie te bouwen. Dit depot komt onder de 
nieuw aan te bouwen vleugel bij Museum Arnhem. De 
cirkel is rond. Hier begon ooit de gemeentelijke 
archeologie. Een unieke kans, een state of the art 
depot en goede synergie met Museum Arnhem. Zoals 
afgesproken is in alle plannen ook de AWN serieus 
meegenomen. Huisvesting van de AWN zou in het 
Erfgoedcentrum kunnen; we gaan in overleg om hier een mooie frontoffice te maken en hebben daar 
ook iets van budget voor. Mooie ruimte, veel exposure en Rozet gaat ook nadenken over nieuwe 
inrichting. Rozet is ook enthousiast over de plannen. En dan werken we ook nog aan de historische 
kelders als combi met het Erfgoedcentrum. Dat lijkt me een beter platform dan waar we nu zitten.  
Er komt  binnenkort meer info. Er zit ook nog wat meer in de pen. Depot en werkruimte gaan naar het 
museum, op -2 en -1 onder de nieuwe vleugel. 
Gemeente Archeologie zie een erg mooie archeologietoekomst tegemoet, met de AWN. We zullen 
leden en donateurs via de volgende Nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden. 
 
 
Uitnodiging voor de 66e Algemene LedenVergadering op zaterdag 8 april 2017 in het Huis van 
Hilde te Castricum 
Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen 
van de 66e Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 8 april 2017 in het Huis van Hilde te 
Castricum, Westerplein 6. 
Het programma ziet er als volgt uit : 
10.00 - 10.15 uur Ontvangst in het Auditorium met een kopje koffie of thee 
10.15 - 10.20 uur Opening door de voorzitter, mevrouw dr. Tonnie van de Rijdt 
10.20 - 10.25 uur Introductie van mevrouw Veldman door Ruud Marcus, voorzitter 
van afdeling 9 "Noord-Holland Noord" 
10.25 - 10.35 uur Welkomstwoord door mevrouw drs. Anouk Veldman, senior archeoloog 
en locatie-manager van het Huis van Hilde 
10.35 - 12.00 uur Algemene Leden Vergadering (zie pag. 4) 
12.00 - 13.00 uur Lunch in Hildes Heerlykhyd 
13.00 - 16.00 uur Middagprogramma (zie pag. 3) 
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
In verband met de volle agenda van de ALV wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. 
Deelname 
Als u aan deze gezellige en nuttige dag wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de landelijk 
secretaris van de AWN, Henk Kluitenberg, Grebbeweg 24-A 3911 AW Rhenen (per post) of 
secretaris@awn-archeologie.nl (via de e-mail). 



Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma (introducés zijn welkom) dient u 
per deelnemer € 17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. 
penningmeester AWN onder vermelding van uw naam en "deelname ALV". Na ontvangst 
van dit bedrag is uw aanmelding voor het middagprogramma definitief 
  
 
Vacatures: Bestuursleden gezocht 
 
Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden! In het bestuur van 
AWN afdeling 17 zijn er daarom helaas nog steeds een enkele vacature. Mocht je geïnteresseerd zijn 
om onze club bestuurlijk te ondersteunen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden ! 
 

Facebook 
adres: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland is in de lucht, meld je weer aan als vriend !  
 

 
 
Jaaragenda  
 
Zaterdag 8 april, 66e Algemene LedenVergadering in het Huis van Hilde te Castricum, 
Westerplein 6. aanvang 10.00 u. 
 
Woensdag 12 april: 20.00 u Depot Hazenkamp 66, Arnhem; Lezing Frank Veldt over 
ANTIKYTHERA Het schip, de schatten en het mechanisme 
 
Woensdag 3 mei en Zaterdag 6 mei: activiteiten in het kader van de Romeinenweek; info volgt 
 
Woensdag  10 mei Verenigingsgebouw "De Schuur", Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem; 19.30 
uur   inloop;  Stijn Heeren over de Bataven in Nederland 
 
Zaterdag 17 juni: Leven als in de IJzertijd; start 10.30 u; meerdere locaties bezoeken op de 
Goudsberg en in het centrum van Lunteren 
 
Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! 
 
 

 


