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PRIKBORD

Het bestuur wenst jullie allen prettige
feestdagen en een geweldig nieuwjaar !
Woensdag 8 januari: Nieuwjaars receptie. Cultura
Erfgoed Ede 19.30 u; Molenstraat 45, 6711 AW EDE
Met groet Het bestuur.

Woensdag 8 januari Cultura Erfgoed Ede 19.30 u; Molenstraat 45
6711 AW EDE
Het nieuwe jaar vol met activiteiten trappen we af met
een receptie. Deze keer in Cultura Erfgoed Ede. Onder
het genot van een borrel en hapjes, blikken we dan
terug op de activiteiten van 2019 (ten dele bevestigd,
dus onder voorbehoud):
• Toespraak en wensen Voorzitter
• Collectie Smit
• Archeologie Bergh
• Archeologische werkgroep Wageningen
• Veldwerk Arnhem/Ede
• Werkgroep WOII
Het is een vol programma, vandaar dat we op 19.30 u aanvangen !
Basis cursus Archeologie van de AWN afdeling 16 en 17.
Dag 1, Dinsdag 14 januari 2020, 20-22.00 h, Depot Nijmegen, Frans Peters.
Algemene inleiding:
Wat is Archeologie? Wat is de relatie met Geschiedenis? Wetgeving Malta voor bescherming
Erfgoed. Wat is de taak van de Gemeente? Welke rol kunnen amateur archeologen, verenigd in de

AWN, nog spelen? Positie metaaldetectoren. Overzicht huidige activiteiten afdeling 16. Bezoek aan
Provinciaal Archief.
Dag 2, Dinsdag 21 januari 2020, 20-22.00 h, Depot Arnhem, Jan Verhagen.
Theorie Archeologie:
Wat komt er kijken bij een archeologische activiteit, zowel qua voorbereiding, uitvoering en
rapportage? Aanleggen archeologische put. Uitzetten sporen, maken plattegronden, coupes
paalgaten etc., wandaanzichten, Registreren van vondsten. Uitleg C14- datering en dendrologie.
Invloed nieuwe Erfgoedwet en officiële registratie bij de Overheid.
Dag 3, Dinsdag 28 januari 2020, 20 - 22.00 h, Depot Arnhem, Rob Nijsse.
Meten en Tekenen, theorie:
Uitgelegd wordt; hoe teken ik, met de hand en meetlint/-lat, een plattegrond van een put ? Hoe maak
ik een goede coupe tekening (= doorsnede tekening) van een paalgat/ graf/ afvalkuil? Aandacht voor
hoogteligging en plaatsing Noordpijl op tekening.
Overzicht modern technieken zoals computer gestuurd tekenen met behulp van camera’s en drones.
Dag 4, Zaterdag 8 februari 2020, 10 – 13.00 h, Depot Arnhem, Rob Nijsse.
Meten en Tekenen, praktijk:
In het Depot Arnhem zijn, op de betonnen vloer, twee archeologische putten een een aantal coupes
van divers kaliber met krijt getekend. De cursisten moeten dit in groepjes van twee, een meet, de
ander tekent, op papier vastleggen. Na afloop wordt verteld wat de cursisten getekend hebben.
Dag 5, Dinsdag 11 februari 2020, 20 – 22.00 h, Depot Nijmegen, Frans Peters en Rob Nijsse.
Vondstverwerking.
Deel Frans Peters.
Bij een goede vondstverwerking hoort een goede veldadministratie. Uitleg vondstkaartje bij gevonden
voorwerpen tijdens een opgraving. In en outs van het schoonmaken van de vondsten. Splitsen van
de vondsten in verschillende materiaalgroepen zoals metaal, aardewerk, glas etc. Werking vondsten
lijsten en registratie. We gaan dit ook, in het echt!, oefenen op een groot aantal ter beschikking
gestelde vondsten.
Deel Rob Nijsse.
Het lastigste, maar ook het meeste informatie verstrekkende determinatie is het aardewerk. Ingegaan
zal worden in het determineren van de vele soorten aardewerk met hun globale datering. Ook dit
onderdeel zal met praktische informatie in de vorm van oefenscherven geïllustreerd worden.
Dag 6, Zaterdag 29 februari 2020, 10 – 13.00 h,
Veldverkenning, ergens op een akker / veld in
????
Cursusdeel gegeven door Rob Nijsse, datum
onder voorbehoud!.
Veldverkenning:
Op een braakligend stuk land wordt naast elkaar
gelopen en aandachtig naar de grond gekeken.
Alles wat daar niet, van nature, thuis hoort wordt
meegenomen. Thuis wordt alles, voorzichtig,
schoon gemaakt en op de laatste cursusdag….. zie volgende stuk tekst.
Dag 7, Zaterdag 7 maart 2020, 10 – 13.00 h, Depot Arnhem, diverse ervaren AWN-ers.
Afsluitende dag en diploma uitreiking:
De schoon gemaakte vondsten van de Veldverkenning worden door iedere deelnemer zelf
gedetermineerd. Hulp van deskundigen is beschikbaar om bij twijfel in te roepen. Aan het eind van
deze sessie vertelt iedere deelnemer over zijn of haar meest bijzondere vondsten. De sessie wordt
afgesloten met een officieus diploma, uitgereikt aan iedere deelnemer die met succes de cursus
voltooid heeft.

Algemeen.
De kosten van de basiscursus zijn 30 euro. Hiervoor krijgen jullie een praktijkboek Archeologie en
diverse tekstdelen van de behandelde stof in een map. Plus koffie en thee! Kosten overmaken op
bankrekening NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie.
Door betaling zijn jullie automatisch ingeschreven voor de basiscursus. Aanvullende informatie is te
verkrijgen bij email adres : veldwerk.awn17@gmail.com.
Cursus Het herkennen en determineren van stenen werktuigen.
De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in de archeologie bezig zijn en die te
maken hebben met stenen werktuigen uit de prehistorie.
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel
gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de
cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is.
Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof in de syllabus,
nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken of ze daarvan een dictaat
willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen is zelfwerkzaamheid wel een vereiste.
De cursus wordt gegeven op 4 zaterdag ochtenden van 9.30 – 12.30 uur in onze werkplaats aan de
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. Te bereiken met lijn 2 richting De Laar West, halte Poli Zuid.
De onderwerpen die behandeld worden zijn:
• Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben op de steentijd.
• Materialen. Er is meer dan vuursteen alleen.
• Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden daarvan en de
zichtbare sporen die daarbij achterblijven.
• Vormen. Toepassing en benaming.
• Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de
cursus waarbij we gaan kijken hoe men in de
verschillende perioden van de steentijd, met de
verschillende technieken en materialen, werktuigen
vervaardigde. We kijken hoe die zich onderscheiden
van andere perioden, hoe we die indelen (typologie) en
waarvoor ze gebruikt werden.
• Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk
uiteraard op de Nederlandse archeologie zal liggen met
veel aandacht voor de periode na de laatste ijstijd.
• Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties
en die als pseudo artefacten bekend staan.
De cursus wordt gegeven op 15, 22 en 29 februari en 7 maart.
Aanmelden op r_houkes@zonnet.nl en het aantal inschrijvingen is beperkt, er zijn nog 8 plaatsen vrij.
Omdat het een try-out betreft is deze cursus nu gratis.

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
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_|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 9 januari Nieuwjaarsreceptie Cultura Erfgoed Ede met diverse korte lezingen uit het
werkgebied van AWN 17 Aanvang 19.30 u; Molenstraat 45, 6711 AW EDE
Woensdag 12 februari Lezing: Grafheuvels op de Veluwe. Quentin Bourgeois; Aanvang 20.00
uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 11 maart Ledenvergadering en Lezing: Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er
inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 8 april Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp
66, 6836 BA Arnhem
Woensdag 6 mei Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem
Woensdag 10 juni Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp
66, 6836 BA Arnhem

