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VOORWOORD 

Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. Vanwege de 
coronapandemie hebben we onze verenigingsactiviteiten in een groot deel van het jaar 
moeten staken. Bij de uitbraak van de eerste coronagolf hebben we vanaf 18 maart onze 
activiteiten in onze werkruimte in Arnhem en in Cultura Erfgoed stilgelegd. Ook lezingen 
gingen niet door. In Ede zijn er enige online-activiteiten geweest en in Arnhem hebben 
we vanaf 4 augustus weer voorzichtig activiteiten opgestart. Maar vanaf 2 oktober was er 
sprake van een tweede golf en hebben we onze activiteiten opnieuw moeten staken tot 
voorbij het eind van het jaar. 

Dit betekent niet dat er geen positieve zaken te melden zijn. Van de heropening van de 
dinsdagactiviteiten (coronaproof) in Arnhem op 4 augustus hebben we een feestelijke 
aangelegenheid gemaakt. Tot zijn grote 
verrassing ontving Ben Clabbers tijdens 
deze bijeenkomst de algemene 
erepenning van de AWN uit handen van 
landelijk voorzitter Gajus Scheltema. De 
erepenning werd hem toegekend voor 
zijn jarenlange verdiensten voor onze 
afdeling, waarvan 7 jaar als voorzitter en 
8 jaar als secretaris. Onder zijn 
voorzitterschap werd in Arnhem, dankzij 
ons jarenlange aandringen, voor het 
eerst een stadsarcheoloog aangesteld 
(Mieke Smit), die het de eerste jaren 
zonder assistent moest doen. Met name 
in deze periode heeft Ben zich sterk ingespannen om vanuit de AWN de nodige 
ondersteuning te organiseren. Ook zijn beminnelijke en dienstbare persoonlijkheid 
werden hierbij breed gewaardeerd. De uitreiking werd in een zomerse entourage 
opgeluisterd door zang van Kirsten Berkx en instrumentale muziek van Amir Swaab. 
Een ander positief punt is dat er in 2020 weer twee rapporten van archeologische 
onderzoeken van onze AWN-afdeling zijn voltooid. Het ene rapport betreft de 
veldkartering op De Schans in Westervoort, opgesteld door Jos van Nistelrooy. Het 
andere betreft de archeologische begeleiding aan de Wulplaan / Kolkakkerweg in Ede, 
opgesteld door Annereinou Dijkstra. Gepland veldwerk in 2020 kon vanwege de corona 
helaas (nog) niet doorgaan. Wel hebben in de nazomer een aantal van onze leden 
kunnen deelnemen aan opgravingen van archeologiebedrijven bij Groessen in het kader 
van de doortrekking van de A15. Hierbij hebben we samengewerkt met de Historische 
Kring Duiven-Groessen-Loo. 

In de weken waarin de dinsdagactiviteiten in Arnhem konden doorgaan, is flink gewerkt 
aan het sorteren van het Romeinse vondstmateriaal uit de collectie Smit (ca. 50 kratten). 
Door een verbeterde werkopstelling kon het tempo flink worden opgevoerd, zodat ca. 
90% van dit materiaal nu een eerste sortering heeft ondergaan. 
In 2020 is ook een begin gemaakt met een herstart van de Archeohotspot van Arnhem. 
Op de Dag van de Arnhemse Geschiedenis (10 oktober) is coronaproof een aftrap 
gegeven bij de visualisatie van het castellum Meinerswijk. Ook is het overleg tussen de 
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verschillende organisaties (Rozet, gemeente Arnhem (wethouder en 
gemeentearcheologie), AWN (afd. 17), stichting Archeohotspots NL, Saxion Hogeschool 
en Erfgoed Gelderland) opgestart, waarbij als intentie is afgesproken om er samen de 
schouders onder te zetten. 

In de samenstelling van het bestuur trad in 2020 geen wijziging op. Wel heeft Gonnie 
van Dijken aangekondigd in de loop van het jaar 2020-2021 te stoppen met haar 
activiteiten in het bestuur. Dat is inmiddels gebeurd. Het is de bedoeling om in de 
jaarvergadering van maart 2021 officieel afscheid van haar te nemen. 
In 2020 zijn enkele van onze leden overleden: Onze oud-velwerkleider Wim Angenent, 
jarenlang zeer actief in Bennekom, Wageningen en Ede, is op 6 december op 93-jarige 
leeftijd overleden. In 2020 overleden ook Gerrit Berendsen, actief in Aerdt en Herwen en 
omgeving, en Henriëtte Zehnpfennig, die we samen met haar eerder overleden man 
kennen als trouwe bezoekers van onze lezingen. 
Diep geraakt heeft ons ook het bericht op 2 oktober van Anke en Jard Baljet dat hun 
zoon Jard jr. ongeneeslijk ziek was. Dapper is dat Jard samen met zijn Sanne in de 
periode die hem nog was gegeven, zo veel mogelijk uit het leven heeft gehaald. Op 10 
januari 2021 heeft hij helaas de ongelijke strijd moeten opgeven. Wij wensen Sanne, 
Anke en Jard sr. veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. 

Met het afsluiten van het jaar 2020 kijken we tevens vooruit naar 2021. In dit jaar zullen 
we ons moeten gaan voorbereiden op de verhuizing naar een nieuw onderkomen, die 
naar verwachting in 2022 zal gaan plaatsvinden. Een nieuwe plek voor onze 
afdelingsactiviteiten is dus in 2021 een heel belangrijk actiepunt voor uw 
afdelingsbestuur. Ook zijn er in 2021 weer veldwerkactiviteiten te verwachten, voor zo 
ver de coronaregels dit mogelijk maken. In de hoop dat er in 2021 geleidelijk weer meer 
mogelijk gaat worden, wens ik u veel leesplezier toe bij het lezen van dit verslag van 
onze activiteiten in 2020. 

Jan Verhagen, voorzitter 
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 0316 34 42 41
  06 525 135 46
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Notulen van de algemene ledenvergadering AWN Afd.17 op 11-3-2020 
Depot, Arnhem 

Afwezig: Ron Moerenhout, Gonny van Dijken; afgemeld: Annereinou Dijkstra 
18 aanwezigen en 5 bestuursleden 

Agenda 
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 13 maart 2019: vastgesteld en akkoord
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN: geen;  Gajus Scheltema volgende keer

persoonlijk uitnodigen
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken: geen
5. Jaarverslag 2019: voorzitter staat stil bij overlijden Arnold Pronk en Gjalt van Wijk, vooral

Gjalt wordt goed herinnerd als actief lid.
a. Archeohotspot wordt opnieuw gestart.
b. Huisvesting: plek in Rozet (na 2021) in overleg, bestuur heeft ook een andere optie + leden

worden verzocht ook andere opties aan te dragen.
c. Werkgroep Ede: op even weeknummers op donderdagavond inloop, nog vacature voor

contactpersoon met bestuur
d. Dank voor nieuwe cursus stenen werktuigen door Rinus Houkes
e. Vergadering complimenteert de secretaris met het jaarverslag
6. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2019; penningmeester licht hoofdpunten toe; Bijdrage van niet leden

bij lezingen: wordt besproken in bestuur.
b. Verslag kascontrolecommissie; Frank Veldt en Ben Clabbers bedanken de penningmeester

met het nieuwe systeem en wordt goed bevonden.
c. Ben Clabbers is aftredend, Frank Veldt wordt voorzitter. Benoeming lid: Gerard van Bergen

en reservelid kascommissie: Mia Corbeek;
d. Decharge bestuur: bij acclamatie;
e. Vaststellen begroting 2020: deze wordt goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing

Jan Verhagen, Rob Nijsse, Juliëtte Staudt  en Ron Moerenhout zijn aftredend en herkiesbaar.
Gonny van Dijken zal tussentijds aftreden na de zomer. Nieuwe en tegenkandidaten zijn niet
binnengekomen bij de secretaris. Taakverdelingen hoeven niet per se  binnen het bestuur:
bestuur zal dit bespreken.

8. Rondvraag: geen vragen en sluiting



Staat van baten en lasten 2020

rekening begroting rekening begroting toelichting

2020 2020 2019 2021

Totale baten lopend jaar 7.209,74 7.900,00 9.117,21 10.420,00

Totaal lasten lopend jaar 6.387,79 7.596,00 6.962,35 11.791,00

Saldo baten/lasten lopend jaar 821,95 304,00 2.164,86 -1.371,00

Besteding bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00

Toevoeging voorzieningen (uit EV) 500,00 0,00 1.989,00 -1.500,00

Saldo baten/lasten 321,95 304,00 175,86 129,00

Baten rekening begroting rekening begroting toelichting
2020 2020 2019 2021

Algemeen
Retributie Hoofdbestuur AWN 1.333,75 1.000,00 1.300,00 1.300,00
Bijdragen gemeenten 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Sponsors 100,00 750,00 850,00 1.100,00 13
Donateurs 146,00 200,00 237,81 120,00 14
Overige opbrengsten 0,00 0,00 100,00 0,00

7.179,75 7.550,00 8.087,81 8.120,00
Educatie
Bijdragen deelnemers excursies 0,00 50,00 175,00 0,00
Bijdragen bezoekers lezingen 0,00 0,00 194,40 0,00 22
Ontvangen bijdragen cursussen/trainingen 29,99 300,00 660,00 300,00 23
Opbrengsten exposities en tentoonstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Opbrengsten archeologische dagen 0,00 0,00 0,00 0,00

29,99 350,00 1.029,40 300,00
Opbrengsten archeologische werkzaamheden
Ontvangen projektsubsidies/vergoedingen 0,00 0,00 0,00 2.000,00 31
Ontvangen tegemoetkoming vrijwilligers 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00

Totale baten lopend jaar 7.209,74 7.900,00 9.117,21 10.420,00
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Lasten rekening begroting rekening begroting toelichting
2020 2020 2019 2021

Kosten bestuur, secretariaat
Kosten nieuwsbrief (o.a. druk- en portokosten) 68,25 100,00 -23,48 20,00 51
Kosten jaarverslag (o.a. druk- en portokosten) 125,75 100,00 -80,77 20,00 52
Overige druk- en portokosten 0,00 50,00 0,00 50,00
Kosten administratie (o.a. ING) 130,32 125,00 152,75 130,00
Overige bestuurskosten 0,00 100,00 0,00 200,00 55

324,32 475,00 48,50 420,00
Huisvestingskosten
Gebruiksvergoeding locatie Arnhem 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Verzekeringspremie inboedel 0,00 0,00 -164,04 0,00
Inrichtings-/verbouwingskosten locatie Arnhem 0,00 0,00 0,00 1.000,00 64

4.800,00 4.800,00 4.635,96 5.800,00
Algemene kosten
Sociale activiteiten (o.a. lief en leed) 340,02 200,00 23,00 200,00 71
Contributies/lidmaatschappen 121,01 121,00 121,00 121,00
PR-materiaal 0,00 100,00 103,46 100,00 73
Algemene kosten werkgroepen dinsdag 154,47 200,00 150,31 500,00 74
Beheer bibliotheek (o.a. aanschaf boeken) 89,95 150,00 118,94 150,00
Overige kosten 0,00 0,00 0,00 0,00

705,45 771,00 516,71 1.071,00
Educatie
Kosten excursies 0,00 200,00 282,80 200,00 81
Kosten sprekers en lezingen 158,52 700,00 682,31 150,00 82
Kosten cursussen en trainingen 249,50 300,00 626,70 300,00 83
Kosten exposities en tentoonstellingen 150,00 50,00 66,35 50,00 84
Kosten archeologische dagen 0,00 0,00 0,00 0,00

558,02 1.250,00 1.658,16 700,00
Kosten archeologische werkzaamheden
Kosten veldwerk/opgravingen 0,00 50,00 47,50 3.000,00 91
Gereedschap- en verbruiksmateriaal veldwerk 0,00 150,00 0,00 500,00 92
Kosten vondstverwerking 0,00 100,00 45,52 300,00 93

0,00 300,00 93,02 3.800,00

Totale lasten lopend jaar 6.387,79 7.596,00 6.952,35 11.791,00

Overige mutaties 2020
Mutatie bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00

Mutatie voorziening huur groot mat. 0,00 0,00 0,00 -500,00 vv1
Mutatie voorziening meubilair + app. 500,00 0,00 0,00
Mutatie voorziening jubileum AWN17 0,00 0,00 500,00
Mutatie voorziening locatie Ede -364,91 0,00 -57,47
Mutatie voorziening verhuizing 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 vv5
Mutatie voorziening Spektakel Vitalis 0,00 -4.187,01 4.187,01 -4.187,01 vv6
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Toelichting op de baten en lasten in 2020 en de begrote baten en lasten in 2021

Baten
13 een  sponsorbijdrage van €500 voor het jaar 2020 werd overgemaakt op 7 januari 2021
14 het aantal donateurs neemt geleidelijk af
22 2020: Covid-19 maakt activiteiten onmogelijk

2021: Covid-19 maakt activiteiten ongewis
23 2020: 1x nabetaling van bijdrage uit 2019 vanwege Covid-19 geen nieuwe basiscursus

2021: bijdragen ongewis i.v.m. Covid-19
31 2021: opgravingen Herwen Geitenwaard: totale kosten zijn nog niet goed te overzien,

          een substantiële subsidie mag verwacht worden
Lasten

51 Nieuwsbrieven zullen hoofdzakelijk digitaal verstuurd worden.
52 Jaarverslag zal hoofdzakelijk digitaal verstuurd worden.
55 nieuw vanwege Covid-19: Zoom-abonnement, t.b.v. online AWN17-meetings
71 extra uitgaven voor uitreiking erepenning Ben Clabbers op 4 augustus 2020
64 2021: voorbereiding verhuizing: inpakken collecties e.d., kosten moeilijk te schatten

          Deze kosten kunnen gefinancierd worden uit de Voorziening verhuizing
73 vanwege nieuw AWN-logo zijn nieuwe banners nodig
74 2021: nieuw: KPN-aansluitng t.b.v. internet op locatie Hazenkamp Arnhem: € 330 per jaar
81 2021: kosten ongewis i.v.m. Covid-19
82 2021: kosten ongewis i.v.m. Covid-19
83 2021: kosten ongewis i.v.m. Covid-19
84 2020: eenmalige bijdrage aan Krant Dag van de Arnhemse geschiedenis

2021: kosten ongewis i.v.m. Covid-19
91 2021: opgravingen Herwen Geitenwaard: totale kosten zijn nog niet goed te overzien,

          een substantiële subsidie mag verwacht worden
92 2021: opgravingen Herwen Geitenwaard 
93 2021: opgravingen Herwen Geitenwaard 

Bestemmingen en voorzieningen
vv1 2021: opgravingen Herwen Geitenwaard: financiering deels uit voorziening 
vv5 2021: voorbereiding verhuizing: financiering uit voorziening
vv6 Het Project Spectakel Vitalis zal waarschijnlijk eind 2021 afgerond worden, 

waarna de rest van de subsidie van het AWN Archeologiefonds overgemaakt zal worden.
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Balans per 31 december 2020

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019
31-dec 31 dec 31-dec 31 dec

Vaste activa Eigen Vermogen
Totaal vaste activa 0,00 0,00 Eigen Vermogen eind vorig boekjaar 5.856,78 5.680,92

Saldo baten/lasten 321,95 175,86
Toevoeging bestemmingsreserves 0,00 0,00
Algemene reserves 6.178,73 5.856,78

Bestemmingsreserves 0,00 0,00
Vlottende Activa Totaal Eigen Vermogen 6.178,73 5.856,78
Nog te ontvangen / vooruit betaald 0,00 0,00
Totaal vlottende activa 0,00 0,00 Vreemd Vermogen

Voorziening huur groot mat. 2.375,00 2.375,00
Voorziening meubilair + app. 2.500,00 2.000,00
Voorziening jubileum AWN17 500,00 500,00

Liquide Middelen Voorziening locatie Ede 640,30 1.005,21
Kas 0,00 0,00 Voorziening verhuizing 5.000,00 5.000,00
Bank 12.200,05 11.743,01 Voorziening Spektakel Vitalis 4.187,01 4.187,01
Spaarrekening 9.180,99 9.180,99
Totaal liquide middelen 21.381,04 20.924,00 Nog te betalen / vooruit ontvangen 0,00 0,00

Totaal vreemd vermogen 15.202,31 13.078,22

Totaal activa 21.381,04 20.924,00 Totaal passiva 21.381,04 20.924,00
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LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 2020 AWN AFDELING 17 

Terugblik Nieuwjaarsreceptie woensdag 8 januari 2020 

Terugblik nieuwjaarsreceptie Cultura Erfgoed Ede 

Het nieuwe jaar was goed begonnen met een gastvrij onthaal in Cultura Erfgoed 
Ede. Onder het genot van een borrel en heerlijke 
hapjes, aangeboden door de gemeentearcheologie 
Ede, keken terug op de activiteiten van 2019:  
• Toespraak en wensen Voorzitter
• Collectie Smit
• Archeologie Bergh
• Archeologische werkgroep Wageningen

Werkdag en avond: dinsdagen in Arnhem en tweewekelijks donderdagen 
in Ede 

Elke dinsdag komt er trouw een groep leden bijeen om vondsten te verwerken 
(wassen, passen, determineren, tekenen, puzzelen), verslagen te maken, etc. In 
2020 is zo goed en zo kwaad als het ging gewerkt en er zijn twee verslagen van de 
band gerold. 
In Ede was er twee wekelijks een bijeenkomst, die tijdens de Corona ook vaak online 
zijn gehouden. Naast werken is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid. 
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Woensdag 12 februari Lezing: Grafheuvels op de Veluwe. Quentin Bourgeois; 

 In 2019 is het grootschalige Citizen Science 
project Erfgoed Gezocht gelanceerd, en na een 
uiterst succesvolle start zijn de eerste resultaten 
binnen. Duizenden vrijwilligers hebben honderden 
nieuwe prehistorische grafheuvels ontdekt en meer 
dan 10km2 aan Celtic Field systemen 
(akkercomplexen uit de IJzertijd). In deze lezing is 
dr. Quentin Bourgeois (Universiteit Leiden) ingaan 
op de spectaculaire uitkomsten en de vondsten op 
de Veluwe in een bredere context plaatsen. Hierbij 
werd er ook ingegaan op de vondsten uit 
prehistorische grafheuvels uit de omgeving van 
Renkum en wat deze vondsten ons kunnen 
vertellen over ons verleden. 

Opvallend zijn de linten van grafheuvels die soms 
kilometers uitstrekken. Interessant was ook de 
genetische analyse van menselijke resten in de 
grafheuvels, die lieten zien dat er aanzienlijke 
migraties optraden. 
Organisatie was i.s.m. Stichting Renkums Beekdal. 
De lezing was afgeladen vol met ca 100 bezoekers! 

Vrijdag 28 Februari 3000 jaar mensen in Braamt Hans Roem en Johan 
Lukassen 
Stammen de Broampse lu-j af van de 
vrouw wier urn gevonden is bij de 
bouw van het huis van Tom Welling 
tegenover Koenders molen? 

Er zijn steeds meer bewijzen dat in 
onze omgeving 2000 jaar lang 
onafgebroken mensen hebben 
gewoond. 
De laatste jaren hebben verschillende 
opgravingen plaatsgevonden in en 
rond Braamt. In 2014 is bij de bouw van het huis van Tom en Astrid Welling aan de 
Zeddamseweg tegenover Koendersmolen een grafveld gevonden. Resten uit een urn 
zijn gedateerd op 250 tot 1000 jaar voor Christus. 
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Bij de bouw van de stal van Jansen van de Koppel in het najaar van 2016 zijn sporen 
gevonden van een of meerdere boerderijen van 250 tot 2000 jaar voor Christus.  
In mei 2018 zijn bij de renovatie van de woningen in de Graaf Hendrikstraat de 
fundamenten van een hutje uit de zeventiende eeuw blootgelegd. 
De Heemkundekring Bergh afdeling Braamt had Hans Roem (woonachtig in Braamt) 

en Johan Lukkassen, amateurarcheologen, 
uitgenodigd om de vondsten die gedaan 
zijn in Braamt in een groter geheel te 
plaatsen: 
 Hoe zag onze omgeving er duizenden 
jaren geleden uit? Welke mensen leefden 
er? Hoe zagen hun huizen eruit? Waar 
leefden ze van?  
De presentatie was geen saai verhaal van 
gevonden scherven. Met kaarten en foto’s 
vertelde Hans Roem hoe mensen woonden 
en werkten in prehistorisch Braamt. Hoe 

het eraan toe ging in de Romeinse tijd en of de bewoning daarna doorliep of dat het 
gebied verlaten is geweest.  
Johan Lukkassen vertelde over de opgraving in De Graaf Hendrikstraat en wat je je 
voor moet stellen bij een Braamts hutje uit 1650. 
De avond was bedoeld voor de inwoners van Braamt die willen weten wie er 3000 
jaar geleden rondliepen op de plek die zij Braamt, mien dörpke, noemen.  
 
 
Woensdag 11 maart Lezing: Waar komen al die kastelen opeens vandaan? 
Joris Habraken; gemeente archeoloog Arnhem regio;  
 
 De lezing ging over hoe nieuwe 
technieken en betere ontsluiting van 
bronnen leidt tot een toename van het 

aantal kasteellocaties in Nederland. In 
deze lezing werden nieuwe kasteellocaties 
binnen de regio Arnhem gepresenteerd 
waarbij wordt ingegaan op de 

onderzoeksmethoden. Verbazingwekkend dat er in Lent diverse  kastelen hebben 
gestaan.  
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Dinsdag 4 augustus: Erepenning Ben Clabbers 
 
Op dinsdag 4 augustus j.l. verraste landelijk voorzitter Gajus Scheltema de niets 
vermoedende Ben Clabbers in de werkruimte van AWN-afdeling Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland met de Algemene Erepenning van de AWN.  
 
Wanneer iemand van deze afdeling die erepenning verdient, is dat zeker Ben 
Clabbers. In totaal maakte hij vijftien jaar deel uit van het afdelingsbestuur, zeven 
jaar als voorzitter en acht jaar als secretaris. Als voorzitter bracht Ben rust en 

stabiliteit in de afdeling na een periode 
van interim-voorzitters en bouwde hij 
aan een goede relatie met de nieuw 
aangestelde stadsarcheoloog van 
Arnhem. Mede hierdoor kon de afdeling 
menig archeologisch project 
ondersteunen in Arnhem en omgeving. 
Ook als secretaris functioneerde Ben 
voortreffelijk en konden de andere 
bestuursleden altijd op hem bouwen. 
 Ben staat bekend als iemand voor wie 
niets te veel is en op wie je altijd een 
beroep kunt doen en ook na zijn 
bestuursperioden bleef hij actief en 
betrokken binnen de afdeling. Zo nam hij 
de zorg voor 'lief en leed' op zich met 
aandacht voor de persoonlijke situatie 
van leden. Daarnaast bleef hij actief bij 
activiteiten van de afdeling zoals 
veldwerk, lezingen en evenementen. 
Kortom een AWN'er in hart en nieren, 
daarnaast nog op diverse andere 
terreinen actief voor de samenleving, 
zowel binnen als buiten de  landsgrens. 
Afdelingsvoorzitter Jan Verhagen 
onderstreepte de woorden van onze 
landelijk voorzitter met een fraaie bos 
bloemen. Zo'n dertig AWN'ers woonden 
de uitreiking bij en de organisatie kon 
hen allemaal een goed plekje te geven in 
de coronaproof gemaakte werkruimte. 
Zangeres Kirsten Berkx en gitarist Amir 
Swaab zorgden voor aangename 
muzikale intermezzo's. 
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VONDSTEN 2020 WERKGROEP ARCHEOLOGIE BERGH. 
 
Een foto impressie van enkele vondsten (siernieten, en twee munten gevonden in 
Babberich). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
BASISCURSUS ARCHEOLOGIE AWN AFDELINGEN 16 EN 17 2020 
 
 
Gezamenlijk met afdeling 16, Nijmegen is de basiscursus archeologie in 2019 weer 
gegeven. Twaalf kandidaten volgden een viertal theorie avonden, deden een 
practicum Meten & Tekenen (heel saai) en liepen in het winterweer over een akker in 
Wageningen om een Veldverkenning (=oprapen wat je tegen komt) uit te voeren. Op 
de laatste dag werden de vondsten gedetermineerd (met hulp van “ deskundigen”) 
en als slot kregen alle zeventien deelnemers een mooi diploma. 
Archeologie die AWN afdelingen 16 en 17 samen organiseren voor AWN leden die 
actief in het veld en archief willen worden. De cursus leert hun hoe de wereld van de 
archeologie in elkaar zit en, vooral, wat wel en wat niet mag. Ook leerden zij meten 
en tekenen van ontgravingsputten en bijbehorende coupes van vondsten in de 
opgravingsput zoals paalgaten, grafkuilen en dergelijke. Tevens worden de 

beginselen van het archeologisch 
onderzoek in het veld hun 
bijgebracht: De besturen van 
afdeling 16 en 17 stellen zich als 
doel om de opgedane kennis ook 
werkelijk te gaan gebruiken en op 
deze manier de archeologische  
ervaring van de AWN leden te 
vergroten. 
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CURSUS HET HERKENNEN EN DETERMINEREN VAN STENEN WERKTUIGEN Rinus 
Houkes 
 
De cursus was 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 leidde 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 bood de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof 
in de syllabus, nog veel meer informatie. Het was aan de cursisten zelf om uit te 
maken of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wilde 
verdiepen was zelfwerkzaamheid wel een vereiste. 
De onderwerpen die behandeld werden waren: 
• 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 gingen 
kijken hoe men in de verschillende perioden 
van de steentijd, met de verschillende 
technieken en materialen, werktuigen 
vervaardigde. We keken 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 gingen we in op de stenen met natuurlijke 
oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan. 
 
Uiteraard werd de cursus afgesloten met de meegebrachte werktuigen van de 
deelnemers. Naast stenen zonderwerktuig bestemming, waren er toch een paar die 
gedetermineerd konden worden.  
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ERFGOEDEDUCATIE BIJ AWN AFDELING 17  
 
Het   lespakket rond de Principia Meinerswijk en de Romeinse Tuin  vormt samen 
met  de excursiemogelijkheden, de bestaande maquette, een schoolplaat en een 
filmpje van TV Gelderland een mooi aanbod aan scholen, gidsen van o.a. IVN en de 
tuinders zelf. 
Wat is er al met al nu voor scholen en die andere publieksgroepen beschikbaar? 
Een kleine opsomming: 
 
Archeologie op school 
Archeologie: ook voor het jonge kind 
Archeologie:: daar zit muziek in 
Archeologie: een koffer vol scherven 
Archeologie: wat een vondst, archeologie in een chronologische lijn voor het 
basisonderwijs 
Archeologie: een hele kunst 
Archeologie: speuren naar sporen en vondsten 
Archeologie: voedsel door de eeuwen heen 
Archeologie: Romeinen in Meinerswijk 
Archeologie: vondsten rond een Middeleeuws Gasthuis 
Als Werkgroep hebben we het afgelopen jaar bezoek gehad van 
gemeenteambtenaren, andere afdelingen, zoals die van Zwolle e.o., Lek- en 
Merwestreek en Eindhoven. 
 
Wim Schennink 
 
 
RAPPORTEN 2020 
 

Het rapport Westervoort – De Schans is hier te downloaden. 
Het rapport Ede – Wulplaan/Kolkakkerweg is hier te downloaden.  
 

 
    

 

 
 
 
  

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-AWN-17-36-Westervoort-Schans-febr2020.pdf
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-AWN-17-37-Ede-Wulplaan-K.pdf
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DE BIBLIOTHEEK VAN AWN-17 
 
Indien je een boek uit de kast haalt: graag ook weer zo terugzetten! 
Boeken over Geschiedenis, Arnhem, Rapporten etc. zijn op aparte planken 
ondergebracht. Hiervoor staan stickers op de planken. 
Jullie kunnen altijd om een uitdraai van het bibliotheekbestand vragen bij Mirjam de 
Ruijter. Ook een index van de tijdschriften Westerheem,  
 
HET UITLEENSYSTEEM 
De boeken en tijdschriften zijn ter plekke in te zien op de dinsdagochtenden. 
Wij zijn echter geen echte “bibliotheek”. Daarom vragen wij geen bijdrage voor deze 
faciliteit. Wij vragen u alleen om een uitleen-kaartje in te vullen met de gegevens 
van het boek en uw naam. Een kaartenbakje staat hiertoe in de boekenkast. Dan 
kunnen wij altijd traceren waar de boeken zich bevinden.  
 
Wij werken op basis van vertrouwen en gaan er dus van uit, dat u na het lezen van 
de boeken, deze weer eerlijk terugbrengt. Tijdschriften lenen wij niet uit. 
 
 

 
 
Bibliotheek met leestafel 
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AWN – NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE VERENIGING 
 

• Neemt deel aan archeologische onderzoeksprojecten 
• Verleent assistentie aan de gemeentelijk archeologen van Arnhem en Ede. 
• Restaureert, conserveert en beheert de vondsten van deze projecten.  
• Verzorgt de publicatie van deze onderzoeken, zowel in de pers als via eigen 

uitgaven, zodat de gegevens voor derden beschikbaar zijn.  
• Verzorgt lezingen, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn, op iedere tweede 

woensdagavond van de maand, behalve in juni, juli, augustus en december.  
• Beheert een archeologische bibliotheek, die ook voor niet-leden toegankelijk 

is. 
• Op werkdinsdagen is van 10-14 u onze werkruimte geopend en wordt er aan 

projecten gewerkt. 
• Geeft cursussen op het gebied van de archeologie.  
• Beheert een internetsite en een facebook site:  

 https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/ 
 Facebook: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland 

met actuele informatie over onze opgravingen, excursies, bibliotheek en 
resultaten van onderzoek. Tevens bevat de site een aantal links naar andere 
archeologische instanties. 

• Houdt de archeologische monumenten in het werkgebied in het oog en slaat 
alarm als verstoring of vernietiging dreigt 

• Probeert de belangstelling voor de archeologie te vergroten door het geven 
van educatieve lezingen.  
 

Niet-leden kunnen, ter kennismaking, vijf maal gratis deelnemen aan onze 
opgravingen. Om zo laagdrempelig mogelijk te kunnen werken, stelt de A.W.N. 
handgereedschap aan leden en niet-leden beschikbaar en zijn leden en niet-leden 
tegen ongevallen verzekerd.  
 
 
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en meer weten over onze vereniging,  
surf dan naar:  
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/                                 
of ga naar Facebook: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland 
Hier vindt u veel informatie over onze vereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
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COLOFON 
 
 
Samenstelling en eindredactie Peter Weegels 
Fotografie diverse personen 
Lettertype Tahoma 12 
 
AANTEKENINGEN 
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