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    PRIKBORD        

   

Lezing wo 11 april Frank Veldt, Paleiscomplex 
keizer Galerius in Griekenland, 20.00 u Depot Arnhem, 

Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
Woensdag 11 april: 20.00 u Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland, 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
 

 De Oost-Romeinse keizer Galerius (250 
- † 311 n. Chr.), regeerde van 305-311 n. 
Chr. 
In 2002 is in Thessaloniki, Noord - 
Griekenland het archeologisch 
onderzoek en restauratie, naar zijn paleis 
gereed gekomen. In 2017 kwam de 
restauratie van zijn mausoleum, de 
huidige ROTONDA (kerk) tot stand. 
Bijzonder zijn de inmiddels wereld 
bekende en gerestaureerde mozaïeken in deze ROTONDA. Bij zijn paleis hoort 

ook de ‘Kamara’, de triomfboog die al eerder gerestaureerd werd.  
De lezing wordt gehouden op 11 april door Frank Veldt. Hij zal u meenemen met zijn verhaal naar het 

leven en sterven van deze keizer.  
 
Frank Veldt is mede door zijn langdurig verblijf in 
Griekenland in de gelegenheid om regelmatig diverse 
musea en sites te bezoeken. Hij raakte erg betrokken 
bij de geschiedenis en archeologie van het land. Vanaf 
1969 is hij aanwezig geweest bij opgravingen in 
Macedonië, Griekenland zoals in Kavalla, Vergina en 
Thessaloniki en Kallikratieia. Ook was hij, vanaf 1992 
regelmatig aanwezig bij de  opgraving van het 
Romeinse Forum, in het centrum van Thessaloniki.  



Woensdag 2 mei, Lezing  Door Stijn Heeren De laatste Romeinen en de eerste Franken in de 
Lage Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.). 

 
In navolging van de succesvolle lezing in 2017 over de Bataven 
in de Romeinse tijd organiseren wij op woensdagavond 2 mei 
2018 wederom een lezing door dr. Stijn Heeren. 
Nu is het onderwerp "De laatste Romeinen en de eerste 
Franken in de lage landen, met speciale aandacht voor de 
Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.)”. 
Deze lezing vindt plaats in het kader van de Romeinenweek 
2018, met als thema “mobiliteit”. 
De lezing wordt georganiseerd door de AWN (Ver. van 

vrijwilligers in de archeologie), Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring 
Elden. 
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen stonden lange tijd bekend als de donkere eeuwen, 
maar daar begint nu toch verandering in te komen. Er zijn weliswaar slechts weinig geschreven 
bronnen, maar de archeologie levert steeds meer vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het 
eenvoudige scherven en verkleuringen van paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het om 
spectaculaire vondsten, zoals de goudschat van Lienden die in 2017 in de media verscheen: een 
grote partij Romeins goud die rond 460 na Chr., nog vlak voor de val van het West-Romeinse rijk 
(476), aan een Frankische leider in de Betuwe werd betaald. Dr. Stijn Heeren vertelt op 2 mei over 
Romeinen, Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), 
met speciale aandacht voor de Betuwe. 
 
De lezing op 2 mei vangt aan om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie. 
Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de Drielsedijk). 
Toegang is gratis. 
 
 
Beste AWN-ers, 
 
Als AWN en als afdeling 17 hiervan verlenen wij graag onze medewerking aan opgravingen 
uitgevoerd door professionele archeologen en archeologische diensten in ons gebied. Zelfstandig zijn 
wij ook heel goed in staat om een opgraving, een veldverkenning of andere archeologische activiteit 
van begin tot einde tot een goed einde te brengen. Het veldwerk hiervan is meestal het probleem 
niet, liefhebbers genoeg, maar een afronding van een project in de vorm van een informatief én 
leesbaar rapport, daar schort het nog weleens aan. Niet iedereen is hier vaardig in en niet iedereen 
die dit wel is, heeft daar de tijd voor. Naar de overheden toe, b.v. de gemeentearcheologen van 
Arnhem en Ede en de RCE, is de uitwerking van een project tot een rapport met bevindingen en 
conclusies nou net de reden waarom de activiteit werd uitgevoerd. We 
graven immers niet louter om interessante vondsten te doen, maar zeker ook 
om onze kennis van het erfgoed te vergroten en te delen. 
Daarom deze oproep: de afdeling heeft grote behoefte aan leden die de 
documenten van opgravingen (deels van onuitgewerkte projecten) tot een 
leesbaar rapport willen en kunnen verwerken. Enige veldwerkervaring is wel 
vereist. Verder een vlotte pen, een secure wijze van werken en enig 
doorzettingsvermogen natuurlijk. Als voorbeeld kunnen rapporten dienen van 
andere projecten. Ook is het mogelijk om deelwerkzaamheden voor de 
rapporten uit te voeren, bijvoorbeeld het digitaal tekenen van een 
situatiekaartje of opgravingsplattegrond, het beschrijven van het 
vondstmateriaal of de historische achtergrond. 
Heeft u hier zin in en bent u beschikbaar? Gaat u binnenkort met pensioen en bent u bang voor het 
zwarte gat? Of wilt u eerst wat meer weten? Neem dan contact op met Jan Verhagen via 
voorzitter.awn17@gmail.com



AWN Algemene Ledenvergadering uitnodiging voor de 67e 
Algemene Leden Vergadering met aansluitend een boeiend 
middagprogramma op zaterdag 7 april 2018 in gebouw KADE 40 te 
Vlaardingen; 9.45-17.00 u 
 
Als u aan deze gezellige en nuttige dag wilt deelnemen, kunt u zich via 
e-mail aanmelden bij de landelijk secretaris van de AWN, Henk 
Kluitenberg, secretaris@awn-archeologie.nl. 
 

 
 
Informatieavonden vervolgonderzoek ten noorden van de Eusebiuskerk 29 maart 2018 & 26 
april 2018 
 
Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek ten noorden van de Eusebiuskerk worden er twee 
informatieavonden georganiseerd over het vervolgonderzoek 
Voorafgaand aan het terugbrengen van de Sint Jansbeek in het 
centrum van Arnhem zijn er opgravingen gedaan. Aan de noordzijde 
van de Eusebiuskerk zijn de resten van een kerkhof aangetroffen. Het 
was bekend dat hier een kerkhof had gelegen, maar het bleek 
verrassend goed bewaard. Er werden meer dan 700 skeletten 
opgegraven. Momenteel zijn archeologen druk bezig om de botten te 
wassen, te drogen en voorbereidend onderzoek te doen.  
De voortgang en de huidige stand van zaken wordt op deze avonden 
gedeeld. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek, kom dan daar één 
van de twee geplande publieksavonden.  
 
18:30 Inloop met koffie en thee 
19:00 Welkom door Fresia Janse 
19:10 Inleiding door Martijn Defilet 
19:25 Terugblik op de opgraving door Willem Baetsen 
19:45  4 korte introducties op archeologisch skeletonderzoek: Hoe worden de botten gewassen; 
Ziektes/vergroeiingen; Geslachtsbepaling; Leeftijdsbepaling 
20:45 Afsluiting door Fresia Janse 
 
Omdat er beperkt ruimte is, moet u zich van te voren aanmelden door een mail te sturen naar: 
l.noorda@rozet.nl. Er is maximaal plek voor 25 deelnemers per avond. Geef duidelijk aan voor welke 
van de twee avonden u zich aanmeld. LET OP! Zonder aanmelding kunnen we u helaas niet binnen 
laten. 
Data: 29 maart 2018 & 26 april 2018; Aanvang: 19:00 
Locatie: Hazenkamp 66, Arnhem 
Lize Noorda, locatiecoördinator ArcheoHotspot Arnhem 
 
 
 
 

 
Bezoek ook onze website:  
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/ 
 
 

 
 
 
 



Jaaragenda  
  
Woensdag 11 april: 20.00 u Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland, 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
2 mei Romeinenweek: 19.30 u inloop; 20.00 u. Stijn Heeren. De laatste Romeinen en de eerste 
Franken in de Lage Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.).  
Verenigingsgebouw "De Schuur" Hannesstraatje 2-A, 6843 NV Arnhem   
   
Woensdag 13 juni: 20.00 u Jan Verhagen, Romeinse Waterwerken. Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem 
 
Zaterdag 21 juli: IJzertijddag Lunteren 
 
Woensdag 12 september: Lezing   
 
Woensdag 10 oktober: Lezing  
   
27 of 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag” 
 
Woensdag 14 november: Lezing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


