AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland
Secretariaat, Van der Molenallee 131, 6865 CC Doorwerth
 secretaris.awn17@gmail.com
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
Editie november 2018

PRIKBORD

Lezing wo 14 november Prof. dr. Leendert
Louwe Kooijmans De grafheuvels van
Warnsborn, 1947-1948; aanvang 20.00 u; Molenplaats
Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a, Arnhem: NB achteringang nemen
Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee
Met groet Het bestuur.

Lezing Woensdag 14 november Lezing door prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans
De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948; aanvang 20.00 u; Molenplaats Sonsbeek,
Zypendaalseweg 24a . Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee.
Lezing De best onderzochte grafheuvels op Arnhems grondgebied liggen op het Landgoed
Warnsborn, tussen het Huis (Groot Warnsborn) en de Leeren Doedel aan de Amsterdamse weg. Zes
ervan werden zeventig jaar geleden opgegraven, maar daarover verscheen nooit een behoorlijke
publicatie. Daardoor is het niet bekend wat er toen precies gevonden is. Alleen de highlights kregen
herhaaldelijk aandacht: een bekergraf en de ‘Meelworstenberg’. Maar er zijn nog veel vragen en er is
veel meer over dat onderzoek te zeggen. Waarom moesten er daar zo nodig vlak na de oorlog zes
onbedreigde en ongeschonden heuvels worden opgegraven? Hoe ging het eraan toe bij die
opgraving? Hoe is de documentatie ervan en wat kan die ons nog meer vertellen? In hoeverre houdt
de oorspronkelijke interpretatie stand, of moet die met de kennis van nu worden bijgesteld?
Het onderzoek is in veel opzichten
interessant. De resultaten van twee beker-heuvels
en vier bronstijd-grafheuvels zijn belangwekkend,
niet alleen voor de regio maar ook meer in het
algemeen. We maken kennis met Van Giffen, hoe
hij aan het einde van zijn carrière probeerde de
baas te worden van de hele Nederlandse
archeologie, met name ook als ‘Hoofd’ van de
nieuwe ROB; hoe hij een opgraving bestierde of
beter gezegd liet uitvoeren, onder meer door twee
studenten, die korte tijd later het roer van hem
zouden overnemen, als hoogleraren in Groningen

en Amsterdam: Waterbolk en Glasbergen. We zien de worsteling met de ‘vreemde’ bodemprofielen,
de eerste toepassing van pollenanalyse en een van de eerste C14-dateringen.
In een nieuw artikel in het tijdschrift Palaeohistoria is nu door prof. Louwe Kooijmans alles op
een rij gezet, op basis van de beschikbare dagrapporten, tekeningen en foto’s, bewaard in het
Instituut in Groningen. De elf heuvels zelf, wat er nog van over is en de heuvels die niet zijn
onderzocht, zijn nu alle beschermd als Rijksmonument. Omdat de bijbehorende woonplaatsen zich in
de omgeving zullen bevinden, staat dit gebied nu als zone met hoge archeologische verwachting op
de Archeologische Verwachtingskaart.
Basiscursus Archeologie
Zoals elk jaar vindt in januari- maart 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).
In een nieuwe, natuurlijk verbeterde, opzet.
Concept agenda:
• 15 januari, dinsdagavond, Startbijeenkomst in het Depot Nijmegen.
• 22 januari, dinsdagavond, Jan Verhagen houdt in Depot Arnhem een inleiding Archeologie.
• 29 januari, dinsdagavond, Rob Nijsse behandelt de theorie van het Meten en Tekenen, in
Depot Arnhem
• 2 februari, zaterdag, van 10.00 - 13.00 practicum Meten en Tekenen in het Depot Arnhem.
• 5 februari, theorie Determinatie van scherven en andere vondsten in Depot Arnhem23
februari, zaterdag, van 10.00 tot 13.00, Veldverkenning ergens in afd. 16 of 17, we moeten op
zoek naar interessante locaties!
• 2 Maart, zaterdag, van 10.00 tot 13.00, slotdag met determinatie vondsten Veldverkenning
met afdoend aantal deskundigen aanwezig om te helpen.
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, veldwerk.awn17@gmail.com . We kunnen
maximaal 20 mensen aan, dus geef je snel op!.
Unesco onderzoek bij Herwen
Bij deze een link naar het bericht van de Gelderlander over het Unesco-onderzoek bij
Herwen. Als AWN hebben we door onze booronderzoeken een flinke bijdrage geleverd
aan de aanloop naar dit onderzoek.
https://www.gelderlander.nl/zevenaar/onderzoek-naar-romeinse-legerplaats-bijherwen~ad3667a0/?utm_source=faceboo
Sponsors welkom
AWN is een vereniging, waarbij het sociale karakter een grote rol speelt voor ieder die
geïnteresseerd is in de oudste bewoners en culturen van ons land. Iedereen kan meedoen op
zijn/haar eigen niveau en interessegebied binnen het vakgebied van de archeologie.
De AWN-afdeling Zuid-Veluwe & Oost-Gelderland bestrijkt een gebied globaal tussen
Ede/Wageningen en Winterswijk.
Leden van de afdeling Zuid-Veluwe & Oost-Gelderland kunnen deelnemen aan: - de cursus ‘basis
Archeologie’. Determineren- en restaureren van vondsten op onze vaste werkdag en meewerken bij
opgravingen, stadskern- en archiefonderzoek.
Onze afdeling verwelkomt graag bedrijven die ons een warm hart toedragen. Eerlijk is eerlijk,
verwacht niet meteen dat de omzet door de sponsoring van onze afdeling meteen omhoog schiet,
maar we zullen wel ons best doen om waar we kunnen te werken aan uw naamsbekendheid.

Op onze site, Facebookpagina en de nieuwsbrief, in onze werkplaats, op het jaarverslag, de
lezingen, wellicht zijn er zelfs mogelijkheden bij een opgraving.
Kortom, we gaan graag met u in gesprek. Over het hoofdsponsorschap waardoor u bij wijze van
spreken onze shirtsponsor wordt, of ‘gewoon’ als een van onze sponsors. Iedere sponsor is welkom
en we zullen een passende tegenprestatie met u afspreken.
Meer informatie over onze activiteiten op de website:
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
Interesse in een sponsorschap? Neem contact op met Ron Moerenhout, 06-2414 6862 of via
communicatie.awn17@gmail.com.
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.
Bezoek ook onze website:
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
Jaaragenda
Woensdag 14 november: Lezing door prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans
De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948 aanvang 20.00 u; Molenplaats Sonsbeek,
Zypendaalseweg 24a, Arnhem; NB Achteringang nemen. Toegang AWN leden gratis. Niet leden: €
5,00 inclusief koffie/thee.
Woensdag 9 januari Nieuwjaarsborrel met lezingen van de werkgroepen; Depot, Hazenkamp 66,
Arnhem.
Woensdag 13 februari: Lezing
Woensdag 13 maart: Ledenvergadering
Woensdag 10 april: Lezing
Woensdag 8 mei: Lezing
Woensdag 12 juni: Lezing

