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PRIKBORD

Lezing wo 2 mei Stijn Heeren. De laatste
Romeinen en de eerste Franken in de Lage
Landen, 20.00 u Vanaf 19.30 uur inloop met koffie.
Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de Drielsedijk).
Met groet Het bestuur.

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.

Informatieavonden vervolgonderzoek ten noorden van de Eusebiuskerk 25 april ingelast
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: 25 april 2018; Aanvang: 19:00
Locatie: Hazenkamp 66, Arnhem
Lize Noorda, locatiecoördinator ArcheoHotspot Arnhem
Wonen en sterven in Park Reehorst. Lezing door Eric Norde. Woensdag 13 juni.
Tussen 2014 en 2017 heeft op de voormalige
sportvelden van Sportpark Oranje aan de Sportlaan
in Ede een grote opgraving plaatsgevonden. Aan
deze opgravingen hebben vele leden van AWN –
afdeling 17 deelgenomen. De resultaten van deze
opgraving, waarbij ruim drie hectare is blootgelegd,
overtreffen alle verwachtingen. Klokbekerscherven
wijzen er op dat er al in het laat neolithicum
bewoning plaatsvond, de jongste sporen, resten
van loopgraven en een kleine stelling, stammen uit
de tweede wereldoorlog. Vrijwel alle tussengelegen
perioden hebben ook fraaie vondsten opgeleverd:
van achttien huizen en een grafveld uit de ijzertijd
tot vier grote erven uit de vroege en late
middeleeuwen. Tijdens de lezing op
woensdagavond 13 juni zal Eric Norde uitgebreid ingaan op de resultaten van de opgraving.
Eric Norde (1977) heeft archeologie gestudeerd in Leiden en is in 2004 afgestudeerd op onderzoek
naar de opkomst van schepen van het type ’Zwammerdam’ uit de Romeinse tijd. Sinds 8 jaar is hij
als projectleider werkzaam bij RAAP, vestiging Oost Nederland in Zutphen. Vanuit Zutphen verricht
hij opgravingen in het rivierengebied en het oostelijke zandgebied. Tussen 2012 en 2018 was hij
projectleider van de opgraving aan de Sportlaan in Ede.

De lezing begint om 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Locatie: Depot Arnhem,
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. Introducés zijn ook van harte welkom. Toegang is gratis.
Samenvatting eerste dag archeologisch onderzoek Bennekom Huize Boekelo 14 april 2018
Mede op aanwijzing van de eigenaar is een boorraai uitgezet haaks
op de voorgevel van het woonhuis, met boorpunten per 2 m. In
diverse boringen werd de ongeroerde grond bereikt tussen 1/2 en 1
meter diepte. Op enkele naast elkaar liggende boringen was de
grond diep geroerd, tot meer dan 2 meter diepte. Onze voorlopige
interpretatie is dat dit de gracht is, die te zien is op een plattegrond
uit de 17e eeuw, die de eigenaar ons liet zien. Deze gracht moet
parallel aan de
voorgevel van het
woonhuis lopen. De boring (nr. 4) bij de binnenrand
(woonhuiszijde) van de gracht liep op een diepte
van ongeveer een halve meter vast op puin. Hier
bleek niet doorheen te komen. Mogelijk is dit
puinstort in de gracht bij het binnentalud. De
overige boringen leverden alleen wat kleine
puinfragmentjes op.
Op basis van deze bevindingen werd afgeweken
van het plan van aanpak en besloten tot het direct
graven van een sleufje parallel aan de boorraai.
Doel was om meer zicht te krijgen op de aard van
het puin en een profiel van de binnenoever van de
gracht te maken. Op het talud kunnen zich immers
(bereikbare) lagen bevinden die iets zeggen over de ouderdom en fasering van de gracht. Het werk
aan het sleufje kon nog niet worden voltooid. De eigenaar vindt het geen probleem als het sleufje nog
open blijft liggen. Afgesproken is om binnen enkele weken een vervolgdag te organiseren.
Het aangetroffen schervenmateriaal is overwegend uit de 16e - 18e eeuw. Ouder zijn een
bodemfragment met pootje van blauwgrijs aardewerk en een scherfje dat mogelijk uit de vroege of
volle middeleeuwen dateert.
Ron Moerenhout is de beheerder geworden van de Facebookpagina van AWN afd.
17: https://www.facebook.com/Awnarcheoafd17/
Graag een ieder die zelf actief is op Facebook deze pagina Liken en volgen. Daarnaast
svp berichtjes delen met vrienden die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn of met
al je FB-vrienden natuurlijk.
Jullie kunnen net als ieder ander zelf berichtjes plaatsen op de pagina, maar het is zo
ingesteld dat een berichtje pas verschijnt wanneer Ron het heeft goedgekeurd. Dit om eventuele rare
berichtjes op de pagina te voorkomen.
Verder mogen jullie Ron ieder berichtje dat de moeite waard is om PR-matig te verspreiden doen
toekomen per email, ook voor Facebook.

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

Jaaragenda
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 Wonen en sterven in Park Reehorst. Lezing door Eric Norde. 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

