
 

 

 
 

AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland 
Secretariaat, Van der Molenallee 131,  6865 CC Doorwerth 
���� p.weegels@hetnet.nl 
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/                                 

werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
  NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie 
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    PRIKBORD        

   

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een 
gelukkig, gezond en actief 2018 ! 

Nieuwjaarsreceptie met terugblik op 2017 
door de werkgroepen; woensdag 10 

januari, locatie Depot, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem aanvang 19.00 u 

 
Met groet  Het bestuur. 

 
 
Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2018, aanvang 19.00 u (NB) Depot, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem 
 
Het nieuwe jaar vol met activiteiten trappen we deze 
keer af met een receptie. Onder het genot van een 
borrel en hapjes, blikken we dan terug op de activiteiten 
van 2017:  

• Toespraak en wensen Voorzitter 

• Archeologische werkgroep Bergh 

• Archeologische werkgroep Wageningen 

• Veldwerk Arnhem/Ede 

• Werkgroep WOII 
 
Het is een vol programma, vandaar dat we op 19 u aanvangen ! 
 

 
Excursie DOMunder 
 
Op zaterdag 4 november ging onze najaarsexcursie naar DOMunder in 
Utrecht. We werden door een archeologisch expert rondgeleid door de 
oudheden die zijn aangetroffen onder het Domplein in Utrecht. De expert was 
een ware leermeester die ons ook nog wat meer archeologie bij heeft 
gebracht, vooral dat nooit iets is wat het lijkt: onze archeologische blik is ten 



allen tijde gekleurd door het heden. 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. 
Interessant waren ook de brandlagen uit 69 van de Bataafse opstand (B) 
onder een bewoningslaag van rond 700, misschien wel de eerste kerk 

van Willibrordus (W)? De Romeinen waren er al vroeg bij want de 
aanwezigheid van Legio XXX was al een voorbode van 030…als we dan 
toch door de bril van de 21e eeuw kijken… 
Een geslaagde exursie, waar de thuisblijvers spijt van kunnen hebben dat ze 
er niet bij waren !  
 
 
 
Lezing woensdag 14 februari ‘Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en in het bijzonder bij Operatie Market Garden’ door: Drs. Robert Voskuil; 
Aanvang 20.00 u, Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was één van de belangrijkste manieren om informatie over de 
tegenstander te verzamelen, het gebruik van spionage uit de lucht. De Geallieerden ontwikkelden 
tussen 1940 en 1945 een zeer efficiënte organisatie op dit gebied. Zo werden de militaire activiteiten 
van de Duitsers in het bezette Europa van dag tot dag gevolgd door speciale verkenningsvliegtuigen, 
die waren uitgerust met grote luchtfoto-camera’s. Ook Nederland werd met grote regelmaat vanuit de 
lucht gefotografeerd. 

In de lezing zal met behulp van een groot aantal 
voorbeelden worden ingegaan op de rol van de 
luchtfoto’s bij de spionage boven Nederland. De 
nadruk zal daarbij liggen op het gebruik van de foto’s 
bij de planning en uitvoering van de militaire operaties 
tussen september 1944 en mei 1945. Vooral voor, 
tijdens en na Operatie Market Garden werden vanuit 
de lucht enorme aantallen foto’s gemaakt van 
Nederland. Zij vormen nu een belangrijke en kostbare 
bron van informatie voor de studie van die zeer 
ingrijpende periode uit de Nederlandse geschiedenis.  
 
 

Biografie  Drs. R.P.G.A. Voskuil 
Robert Voskuil (1946) studeerde Fysische Geografie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Na zijn 
studie werkte hij achtereenvolgens bij de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, Indonesië en bij 
het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering (ITC) in Enschede.  
Hij is gespecialiseerd in de studie van luchtfoto’s en satellietbeelden voor geomorfologische terrein-
analyse.  
In zijn vrije tijd heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van het gebruik van luchtfoto’s tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder in de periode van Operatie Market Garden en de daarop 
volgende periode, waarin de frontlinie dwars door Nederland liep.    
 
 
Basiscursus Archeologie. 
 
Zoals elk jaar vindt begin 2018 (let op gewijzigd) 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 
programma ziet er als volgt uit: 
 

W 

B 



• dinsdag 23 Januari, les 1, Algemene introductie verzorgd door afdeling 16 in Depot Nijmegen. 
20-22.00h. 

• dinsdag 30 januari, les 2, inleiding Archeologie praktijk, Jan verhagen, afdeling 17 in Depot 
Arnhem. 20-22.00h. 

• dinsdag 6 februari, les 3, theorie meten en tekenen, Rob Nijsse, afdeling 17 in Depot Arnhem. 
20-22.00h. 

• zaterdag 10 februari, les 4, practicum Meten en Tekenen, Rob Nijsse, afdeling17 in Depot 
Arnhem. 10.00-13.00h. 

• zaterdag 17 februari, les 5, Veldverkenning, Rob Nijsse en iemand van afd. 17, waarschijnlijk 
bij Nijmegen.10.00-13.00h. 

• zaterdag 24 februari, scherven theorie en determineren eigen vondsten, diploma uitreiking, in 
Depot Arnhem.10-13 

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 want er zijn nog maar een paar plaatsen over!. 
 
 
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  
 
 

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, Geallieerde luchtfoto-spionage boven 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder bij Operatie 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   
 
Woensdag 10 oktober: Lezing  
   
27 of 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag” 
 
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?  
  
 
 
 
 
 

 


