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PRIKBORD

EXTRA EDITIE
Jubileumexcursie zaterdag 21 september:
Castellum Hoge Woerd
Aanvang: 10.00 uur bij de ingang van het Castellum op Hoge Woerdplein in
De Meern.

Woensdag 11 september. Lezing De vroege
ijzertijd Vorstengraven van Nederland door
Sasja van der Vaart-Verschoof; Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Met groet Het bestuur.

Jubileumexcursie zaterdag 21 september: Castellum Hoge Woerd met Romeinse schip, meld
je nu aan!
Dit jaar bestaat onze AWN-afdeling 40 jaar en dat vieren we op deze dag met een bezoek aan
Castellum Hoge Woerd met het unieke Romeinse scheepswrak!.
Castellum Museum Hoge Woerd staat daadwerkelijk op de plek
waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten en is
een moderne interpretatie van het fort. Achter de hoge muren
bevindt zich o.a. een prachtig archeologisch museum met het
unieke scheepswrak ‘De Meern 1’. Dit 25 m lange schip uit de
Romeinse tijd is vrijwel intact blootgelegd met de complete
scheepsinventaris zelfs nog persoonlijke spullen van de
bemanning. Het museum is er als het ware omheen gebouwd,
echt heel bijzonder. Verder onder meer een prachtig ingerichte
tijdelijke expositie met heel veel Romeinse vondsten. Niemand
minder dan Erik Graafstal - stadsarcheoloog van de gemeente

Utrecht - leidt ons rond door het museum waarbij het schip natuurlijk niet ontbreekt.
Het tweede deel van het programma wordt gevuld door de ArcheoHotspot die ook in het Castellum is
gehuisvest. In mei 2017 kreeg de AWN toestemming van de RCE om een opgraving te doen bij de
afgebrande boerderij de Croesen aan de Zogweteringlaan in Maarssen. Er was voor die opgraving
een week de tijd en de AWN werd ondersteund door drie archeologen, een graafmachine en een
drone. Naast allerlei 17e -eeuwse vondsten werd er ook een bijzondere ontdekking gedaan. Er werd
een oude kelder ontdekt die bomvol 18e eeuws materiaal zat. Voornamelijk rood bakkend materiaal
en heel veel Delfts aardewerk. AWN-er Ton van Bommel – een zeer gedreven en ervaren amateurarcheoloog, zal ons rondleiden in de ArcheoHotspot.
Rondom de vaste programmadelen is er gelegenheid om over
het terrein rond te kijken, het is meer dan de moeite waard. De
tijdelijke expositie '3000 Jaar wonen en werken' bijvoorbeeld
laat prachtige vondsten uit verschillende tijden zien en is echt
een aanrader.
Het programma start 21 september om 10.00 uur bij de ingang
van het Castellum op Hoge Woerdplein in De Meern. De
toegang is gratis. Er kan uiteraard gecarpoold worden, stuur
dan svp een bericht naar de secretaris. Na het ochtenddeel
van het programma genieten we van een gezamenlijke lunch
in het Castellumcafé. Vanwege het feestelijke jaar - ons 40 jarig jubileum - bieden we als
afdelingsbestuur deze lunch gratis aan voor de deelnemende AWN/leden. Kosten voor niet/leden:
€10.
Het programma zal naar verwachting rond 15.30 uur zijn geëindigd. Het lijkt ons aangenaam de dag
te eindigen met een drankje in het Castellumcafé.
Graag een bericht van je deelname naar lezingen.awn17@gmail.com in verband met het regelen van
de rondleidingen en lunch.
Geef je nu op voor deze bijzondere excursie, we zullen het ontzettend leuk vinden als je erbij bent!
Namens het bestuur,
Ron Moerenhout & Gonnie van Dijken
Woensdag 11 september. Lezing De vroege ijzertijd Vorstengraven van Nederland door Sasja
van der Vaart-Verschoof; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem
Ongeveer 3000 jaar geleden werd in een gebied dat nu ten zuiden van Oss ligt een man begraven.
Hij was 30 tot 40 jaar oud en moet bij leven een indrukwekkende verschijning zijn geweest. Zoals
gebruikelijk in de vroege ijzertijd werd hij
gecremeerd en bijgezet in een urn. Bijzonder is het
feit dat de urn van brons was en dat een serie
bijzondere objecten werd meegegeven: decoraties
van paardentuig en een juk, geïmporteerd wollen
textiel, een slachtmes met slijpsteen, een bijl,
ijzeren scheermessen, een geribde houten kom en
een indrukwekkend lang zwaard dat rijk versierd
was met goud, brons, bewerkt been en lood. Het
blad van het rondgebogen zwaard was in een
wollen doek gewikkeld. De objecten waren, samen

met de crematieresten, zorgvuldig in de bronzen grafurn geplaatst.
De man in zijn urn werd bijgezet in een voorouderlijke grafheuvel uit de bronstijd die deel uitmaakte
van een eeuwenoud funerair landschap. Over de bronstijdgrafheuvel werd een nieuwe grafheuvel
aangelegd. Dit is de grootste grafheuvel die we in Nederland kennen: het Vorstengraf van Oss. Het
graf maakt deel uit van een groep van enkele tientallen zogenaamde Vorstengraven die bekend zijn
uit de Lage Landen. Deze graven zijn niet alleen zeer rijk, maar de grafgoederen zijn veelal importen
uit de Centraal Europese Hallstattcultuur. De Vorstengraven zijn dus het resultaat van
indrukwekkende contactnetwerken over honderden kilometers. Recent onderzoek naar deze graven
heeft geleid tot vernieuwde inzichten, welke tijdens deze lezing gepresenteerd worden door dr. Sasja
van der Vaart-Verschoof.
Sasja van der Vaart-Verschoof is een archeoloog gespecialiseerd in Europese prehistorie en
promoveerde in 2017 op haar onderzoek naar vroege ijzertijd Vorstengraven en andere elite graven
in de Lage Landen. In 2018 won zij de Joseph Déchelette European Archaeology Prize. Haar
huidige onderzoeksproject richt zich op de elite-netwerken van Europa tijdens de vroege ijzertijd.
Vanuit haar bedrijf the Overdressed Archeologist & Editor werkt zij als een freelance onderzoeker en
redactrice, en is zij een actief lid van de programmacommissie voor de jaarlijkse bijeenkomst van
archeologen in Nederland, de Reuvensdagen. Voor meer informatie over Sasja en haar werk als
archeologisch adviseur, onderzoeker & redacteur kun je terecht op haar website www.vandervaartverschoof.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/

Coördinator

_|xy xÇ _xxw 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;
b.clabbers@telfort.nl.
Jaaragenda
Woensdag 11 september. Lezing De vroege ijzertijd Vorstengraven van Nederland door Sasja
van der Vaart-Verschoof; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem
Donderdag 12 september Congres over conflictarcheologie in Arnhem – iedereen welkom
Met lezingen van o.a. Ruurd Kok waarna 9 sprekers volgen. Onder deze sprekers bevindt zich
Martijn Reinders die deel uitmaakt van onze AWN-17 WO II-werkgroep. Hij zal spreken over Villa

Heselberg en het Archeologisch onderzoek op dit Duitse hoofdkwartier in Arnhem. Aanvang 9.30 u in
Rozet. Het gehele programma en aanmelden kan via https://strijdigheden.com/
Jubileumexcursie zaterdag 21 september: Castellum Hoge Woerd
Aanvang: 10.00 uur bij de ingang van het Castellum op Hoge Woerdplein in De Meern.
Woensdag 9 oktober Lezing: Een kijkje onderwater … in een Mergor in Mosam Drieluik. Peter
Seinen van de Stichting Mergor in Mosam; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met
koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis; zaterdag vindt plaats in
en om de historische kelders bij Rozet. Jos van Nistelrooy geeft hier twee keer een lezing over de
achtergronden van het theaterspektakel ‘De Bataafse Opstand’ dat op de zondag te zien zal zijn in
Arnhem-Zuid. Het programma van de DAG zal vanaf september online te vinden zijn op
https://www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl/

