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PRIKBORD

Woensdag 12 juni Lezing Huis Groessen
Rijswijk door Jos van Nistelrooy
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp
66, 6836 BA Arnhem
Met groet Het bestuur.

2019: NEGENDE lustrum van AWN Afdeling 17!
Dit willen we natuurlijk op gepaste wijze vieren: nadere informatie zal volgen…

Woensdag 12 juni Lezing Huis Groessen Rijswijk
door Jos van Nistelrooy
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met
koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Toegang is gratis voor leden, niet leden 5€.
Huis Rijswijk te Groessen in de gemeente Duiven; het
verband tussen landschappelijke en historische
ontwikkeling en archeologische vondsten
Uit historische bronnen is bekend dat Huis Rijswijk een lange
historie kent. Al in 838 wordt een bewoonde burcht in de buurt
van Groessen, gemeente Duiven vermeld. Mogelijk werd
daarmee een voorloper van Huis Rijswijk bedoeld. Burchten of
havezaten kwamen in de middeleeuwen veel voor: ze boden de
bevolking in roerige tijden bescherming tegen vijandige legers of
plunderaars. Ook “wijk” in de naam Rijswijk doet vermoeden dat
de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. Dat Huis
Rijswijk aan de binnenbocht van een oude Rijnmeander ligt, die
naar men aanneemt in de 9e of 10e eeuw na Chr. dichtslibde,

betekent dat Huis Rijswijk of de voorloper daarvan gesticht moet zijn na de 9e of 10e eeuw. Deze
aanname is gebaseerd op diverse vondsten door (amateur)archeologen. Zo werden in 1980 op het
erf van Huis Rijswijk scherven gevonden die wijzen op bewoning vanaf de volle middeleeuwen. In het
voorjaar van 2004 maakte een verkenning van de omgeploegde akker ten westen van Huis Rijswijk
duidelijk dat hier nog veel archeologisch materiaal in de bodem te vinden was. Dit was de aanleiding
voor de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), afdeling Nijmegen e.o. en afdeling
Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, om in het kader van de Basiscursus Archeologie meerdere
veldverkenningen te organiseren. Deze veldverkenningen vonden plaats tussen 2004 en 2014.
Tijdens de lezing zal Jos van Nistelrooy ingaan op landschappelijke en historische ontwikkeling van
de omgeving van Huis Rijswijk. Na de pauze zal hij een beschrijving geven van de archeologische
vondsten en deze in verband brengen met de landschappelijke en historische ontwikkeling.
De lezing is interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor de vroegere leefomgeving
waarmee de bewoners van de Liemers te maken hadden. Inwoners van Groessen zullen hun
omgeving herkennen en beter begrijpen. Deelnemers van de Basiscursus Archeologie, die in het
verleden hebben deelgenomen aan een veldverkenning bij Huis Rijswijk, zien het resultaat van hun
onderzoek.
Jos van Nistelrooy is lid van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, is geografisch
geschoold en is in het onderwijs werkzaam geweest.
VERVOER NODIG ? MEERIJDEN ? neem contact op met de secretaris
(secretaris.awn17@gmail.com ) en wellicht kunnen we wat regelen !

Opgravingen !
*Er is een mogelijkheid om mee te helpen bij het verwerken van vondsten, o.a. skeletten, van de
opgraving aan het Broerenklooster in Arnhem. Dit gebeurt op het archeologiedepot. Als je interesse
hebt, graag een bericht te sturen naar Alco Emaus van Baac a.emaus@baac.nl met cc. aan Juliette
Staudt: collecties.awn17@gmail.com .

*De opgravingen in de Eusebiuskerk en de
Broerenstraat
hebben
veel
interessante
vondsten opgeleverd. Bij deze een fotoimpressie (met dank aan Peter de Roos):
Middeleeuws kasteel aan de Oeverstraat in Arnhem
Verslag van de werkzaamheden van AWN-ers bij de blootlegging van een middeleeuws klooster met
kerk en een onverwachte vondst in de vorm van een middeleeuws kasteel.
Begin april is BAAC in opdracht van de gemeente Arnhem gestart met de opgraving van het
Minderbroederklooster uit de 15e eeuw aan de Oeverstraat in Arnhem. Een aantal AWN-ers heeft
daarbij een aantal dagen geassisteerd bij de blootlegging van de fundamenten, maar ook bij de
opgraving van de minstens 30 skeletten die begraven waren in de bijbehorende kerk van het
klooster.

Reeds in 1960 was bekend dat het klooster en de kerk zich hier bevonden, maar toen ging de
wederopbouw voor. Nu er weer gebouwd gaat worden, is de kans aangegrepen om het klooster bloot
te leggen. De AWN-ers hebben zich met name beziggehouden
met de opgraving van de skeletten. Het waren eigenlijk meer
knekelkuilen want het begraven in de overvolle grafruimte ging
in die tijd vrij nonchalant. Opzienbarend was de onverwachte
vondst onder de fundamenten van het klooster. Er kwam de
fundering van een zgn. stadskasteel tevoorschijn, een groot
bakstenen huis met grachten rondom van waarschijnlijk een
adellijke
familie
vermoedelijk
uit
1300-1325.
De
stadsarcheoloog heeft het vermoeden dat het wellicht huis
Rodenborgh kan zijn, zoals ook de straat om de hoek die naam heeft gekregen.

Maandagmiddag 24 juni: 13.00 -15.30 uur; AWN-Schervenmiddag in Cultura Ede.
• Mogelijkheid om eigen vondsten te laten determineren. Voldoende expertise voor voorlopige
beoordeling is voorhanden.
• 14.30 uur ontmoeting met Wethouder Veltman, waarbij het rapport van het project Ede
Diedenweg 1+3 door de AWN officieel wordt overhandigd.
• Bekijken van de grootste scherven uit dit project en mogelijk de vondsten van Bennekom
Boekelo
• Bekijken van Romeinse vondsten uit de nalatenschap van Maarten Smit
SPECIALE OPROEP aan de leden uit de buurt van Ede: komt allen !
Locatie: Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede.

Zaterdag 27 juli: IJzertijddag Lunteren
Benieuwd hoe men vroeger in de ijzertijd leefde? Kom het op
zaterdag 27 juli vanaf 10 u ervaren bij de ijzertijdboerderij in
Wekerom. Het Geldersch Landschap & Kasteelen
organiseert dan in samenwerking met gemeente Ede, PRAE,
Beleef Lunteren en Museum Oud-Lunteren en Stichting
Platform Goudsberg een middag met diverse
ijzertijdactiviteiten voor jong en oud.
Proef ijzertijdhapjes, probeer zelf te weven, kijk door middag
van een computerprogramma hoe de mensen leefden, of
wandel mee met de boswachter.
Kortom, leuke activiteiten voor jong en oud!
Waar: de ijzertijd boerderij op de Vijfsprongweg
Lunteren/Wekerom (fietsknooppunt 76)

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/

Coördinator

Lief en Leed AWN afd-17: voor het ontvangen van goede berichten en

minder goede berichten.
Ik ontvang graag uw bericht om de leden te informeren. Het melden aan de Coördinator kan ook door
andere leden! Coördinator Ben Clabbers, tel. 026-4452678 of mob. 06-29029084.

Jaaragenda

Woensdag 12 juni: Lezing Huis Groessen Rijswijk door Jos van Nistelrooy
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Toegang is gratis voor leden, niet leden 5€.
Maandagmiddag 24 juni: 13.00 -15.30 uur; 14.30 uur ontmoeting met Wethouder Veltman;
Schervenmiddag Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede;
Zaterdag 27 juli: IJzertijddag Lunteren; vanaf 10 u; de ijzertijd boerderij op de Vijfsprongweg
Lunteren/Wekerom (fietsknooppunt 76)
Woensdag 11 september: nog in te vullen
Zaterdag 21 september: najaarsexcursie, nog nader in te vullen
Woensdag 9 oktober: Lezing Peter Seinen: Drie of tweeluik Mergor in Mosam
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis

