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PRIKBORD

Excursie Domunder, Utrecht, zaterdag 4
november 12.30 u
Lezing ism Prodesse, vrijdag 24 november,
Wim Verheggen: Romeins Ratjetoe in het
Rijnland; locatie Molenplaats (Sonsbeek)
Zypendaalseweg; aanvang 20.00 u
Met groet
Het bestuur.
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder
Op zaterdag 4 november gaat onze najaarsexcursie naar
DOMunder in Utrecht. Dit op veler verzoek. We worden door
een archeologisch expert rondgeleid door de oudheden die
zijn aangetroffen onder het Domplein in Utrecht. Dit moet je
gezien hebben! Het DOMunder neemt je mee door de
bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht,
Nederland en Europa. De resten zijn er te zien van het
Romeinse castellum Traiectum.
Op eigen gelegenheid kun je naar Utrecht reizen, we
verzamelen bij de kiosk van het DOMunder en de rondleiding start om 12.30 uur. NB: er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen over ! We vragen een eigen bijdrage van EUR 12,50 p.p. te storten op
NL25RABO0158316312 t.n.v. H.E. van Dijken o.v.v. excursie Domunder. Meer informatie over o.a.
de treintijden en verzamelen op het stations (Arnhem en Ede/Wageningen) volgen in een komende
nieuwsbrief door Gonnie van Dijken gonnievandijken@hotmail.com.
Lezing ism Prodesse vrijdag 24 november: Wim Verheggen; Romeins Ratjetoe in het Rijnland;
locatie Molenplaats Zypendaalseweg; 20.00 u
Een ratjetoe is een mengelmoes of een allegaartje. In soldatentaal wordt de term ook gebruikt voor
de door elkaar gestampte middagkost die soldaten kregen voorgeschoteld. Die twee betekenissen

van het woord komen samen in de lezing die Wim Verheggen op vrijdag 24 november zal geven over
haar onderzoeksproject. In dienst van de Radboud Universiteit doet zij onderzoek naar de
samenstelling en bewegingen van het Romeinse leger dat opereerde in
het Nederrijnse gebied in de 1ste eeuw na Chr. Wie waren die soldaten
met wie de bewoners van de Lage Landen in contact kwamen aan het
begin van onze jaartelling? Hoe ‘Romeins’ was dit leger eigenlijk? Zeker
voor die vroege periode geldt dat schriftelijke bronnen maar een beperkt
beeld geven. Archeologische bronnen kunnen dit beeld aanvullen en
verscherpen. Sommige objecten die de soldaten hebben verloren of
weggegooid, geven namelijk zicht op waar de soldaten vandaan kwamen of wat hun achtergrond
was. Bij zulke objecten kan worden gedacht aan onder meer ingekraste namen, bijzondere
uitrustingsstukken en specifieke kledingaccessoires. Soldaten hebben zo verschillende aanwijzingen
in het bodemarchief achtergelaten, en een aantal daarvan zal vrijdagavond 24 november de revue
passeren.
De lezing organiseren wij als AWN samen met Prodesse. Let op: locatie daarom dit keer in de
Molenplaats (Sonsbeek) aan de Zypendaalseweg in Arnhem. Starttijd lezing 20.00 uur.
Zaterdag 28 oktober: terugblik Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! Thema: Geluk.
Op zaterdag 28 oktober was de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. In het centrum van Arnhem en
rond het Steenen Camer-complex in Arnhem Zuid zijn tal van activiteiten georganiseerd in
samenwerking met BTV Elderveld betrokken bij de activiteiten op deze laatste locatie.
In en rond de Romeinse Tuin waren er rondleidingen, Bataven
vertelden leuke verhalen over de aanwezige groente- fruit- en
kruidenplanten en er was een heus kampement opgezet.
Voor de kinderen waren er een leuke quizzen, konden ze scherven
plakken en afvalkuil vondsten determineren. Kinderen konden met de
Romeinen op patrouille naar het Castellum. Hier konden ze met
metaaldetectoren aan de slag om geluk te zoeken.
Naast een lezing over de Steenen Camer en oud film materiaal van de
omgeving, gaf Jan Verhagen een lezing over het geluk van de vondst
van het Castellum: dat de plattegrond van het principium van het
castellum Meinerswijk
bewaard is gebleven, is
een wonder gezien de
kleiafgravingen en de veranderde stroming van de Rijk
gedurende 2 millenia ! Bij de afdeling Kunst en Kitsch
werden enkele geluksvondsten beoordeeld op hun
archeologische waarde.
We hadden geluk met het weer, want pas na 16 u
begon het te regenen. Over het algemeen was de
belangstelling matig, hoewel sommige bewoners van
Meinerwijk wel erg geïnteresseerd waren !
Basiscursus Archeologie.
Zoals elk jaar vindt in november en december de basiscursus Archeologie plaats. Deze cursus omvat
naast theorie ook praktijk gerichte oefeningen. De cursus wordt door twee afdelingen van de AWN
georganiseerd: afdeling 16 (Nijmegen en omstreken) en afdeling 17 (Gelderland). Het betreft de
volgende dagen en avonden.
•

Dinsdag 7 november van 20.00-22.00 in het Depot in Nijmegen; Introductie en kennismaking.

•
•
•
•
•

Dinsdag 14 november van 20.00 – 22.00 in het Depot in Arnhem. De praktische en juridische
achtergronden van de amateur archeologie.
Dinsdag 21 november van 20.00 – 22.00 in het Depot Arnhem. Theoretische achtergrond van
het meten en tekenen.
Zaterdag 2 december van 10.00 – 13.00 in het Depot Arnhem. Praktische ervaring met meten
en tekenen.
Zaterdag 16 december van 10.00 – 13.00. Veldverkenning op een koude?, natte?, winderige?
Akker, waar?, nog onbekend.
Dinsdag 19 december van 20.00 – 22.00 Een eerste theoretisch inzicht in de determinatie van
vondsten, determinatie van je eigen vondsten van de veldverkenning en, tot slot, diploma
uitreiking!

De kosten voor de cursus, waarvoor je onder andere een praktisch boek over opgraven, koffie, thee
etc. krijgt, bedragen 30 euro.
Geef je op als je belangstelling hebt bij Rob Nijsse, nijsse@bart.nl. We kunnen maximaal 20 mensen
aan, dus geef je snel op!.
AWN afdeling 17 bibliotheek
Jarenlang was Anke Baljet het gezicht van de ‘afdelingsbibliotheek’. In het
voorjaar van 2017 heeft zij het stokje overgedragen. Mirjam de Ruijter en
Anneke Ruterink zijn nu het aanspreekpunt voor de bibliotheek. Op dit
moment wordt de ‘afdelingsbibliotheek’ op de eerste verdieping heringericht
en met nieuwe en geschonken boeken aangevuld. Het lezen, raadplegen en
lenen van boeken gaat gewoon door!
Op dinsdag (werkdagen van 10-14 uur) zijn er mensen aanwezig die je
kunnen helpen en/of adviseren. Voorlopig is de database van de bibliotheek
op de werkplaats in een pc te raadplegen.
Als alle boeken zijn geïnventariseerd en op hun ‘plek’ staan in de boekenkast, wordt de database van
de bibliotheek in een Exel-bestand op de website van de afdeling geplaatst en kan iedereen thuis
zoeken. Verder spelregels en richtlijnen zijn in de bijlage te vinden.
Enquête 2017

AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.

Aan alle leden en donateurs, een flink aantal heeft al gehoor gegeven
aan onze oproep om de enquete in te vullen. We kunnen nog wel wat
meer respons gebruiken ! Klik hier om de enquête te openen. Nadat de
binnengekomen enquêteformulieren zijn verwerkt, zal contact met u
worden opgenomen om te bespreken hoe we uw belangstelling concreet
kunnen maken. Alvast dank voor het invullen!
Het bestuur van AWN afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
Save the dates !! zie de jaaragenda 2018
Vacatures: Bestuurslid gezocht
Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden in 2017! In het
bestuur van AWN afdeling 17 is er 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

2017
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder; de rondleiding start om 12.30 uur. Reizen op eigen
gelegenheid
Vrijdag 24 november: lezing ism Prodesse; Wim Verheggen; Romeins Ratjetoe in het Rijnland;
locatie Molenplaats Zypendaalseweg

2018
Woensdag 10 januari: 19.00 u Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem nieuwjaarsborrel
met korte lezingen van de diverse werkgroepen
Woensdag 14 februari: 20.00 u Lezing Robert Voskuil, Spionagefoto's Market Garden. Depot
Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 14 maart: 19.30u Ledenvergadering en Korte lezing
Woensdag 11 april: 20.00 u Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland,
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Romeinenweek

28-apr-6-mei

Woensdag 13 juni: 20.00 u Jan Verhagen, Romeinse Waterwerken. Depot Arnhem, Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem
Woensdag 12 september: lezing
Woensdaf 10 oktober: Lezing
Woensdag 14 november: 20.00 u Lezing Eric van der Kuijl, Opgraving Dieren, Depot Arnhem,
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Zaterdag 24 november: Najaarsexcursie, Depot Valkhof Nijmegen?

Bijlage: ‘Spelregels’ voor het raadplegen of lenen van boeken:
1- RAADPLEGEN van boeken in de stalen boekenkast in de werkruimte op de begane grond
 Deze boeken zijn voorzien van een RODE STICKER op de rug en worden NIET
UITGELEEND.
 Deze boeken mogen alleen in de werkruimte gelezen en geraadpleegd worden.

2- RAADPLEGEN van boeken in de boekenkast op de eerste verdieping
 Voor het lezen/raadplegen van een boek, de ORANJE INSTEEKKAART gebruiken
De oranje insteekkaarten liggen in een mandje op de leestafel.
 Boek na afloop terugzetten op de plaats van de oranje insteekkaart.
De insteekkaart terugzetten in het mandje.

3- LENEN van boeken uit de boekenkast op de eerste verdieping
 Formulier invullen voor het lenen en aftekenen bij het terugbrengen van boeken.
 Maximaal lenen voor de periode van één maand.
Langer lenen mag, maar wel even opnieuw het formulier invullen.
 Boeken bij terugkomst in de retourbak leggen, niet zelf terugzetten in de kast!

Bovenstaande informatie en het uitleen-formulier zijn te vinden in de RODE ORDNER op de
leestafel.
Bedankt voor de medewerking !

vragen/opmerkingen? bel/mail:
Mirjam de Ruijter
T: 06 1747 2916
E: m.deruijter1@gmail.com

Anneke Ruterink:
T: 06 5154 1084
E; a.ruterink@gmail.com

