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Afgevaardigdendag zaterdag 7 november
Hoofdthema voor het ochtenddeel van de Afgevaardigdendag van zaterdag 7 november a.s.
is de per 2016 intredende Erfgoedwet. Wat betekent deze wet voor de amateurarcheologie in
Nederland.
Er zal aandacht zijn voor de door de RCE
uitgegeven brochure “De kracht van vrijwilligers”Samenwerking van gemeenten en vrijwilligers in
de archeologie. Deze brochure is gemaakt door
Tonnie van de Rijdt, Channa Cohen Stuart en
Isabel van Lent van de Projectgroep Archeologie
voor Gemeenten. De brochure biedt goede
handvatten voor de AWN om samen met
gemeente actief archeologie te bedrijven.
Het middagprogramma is geheel gewijd aan de activiteiten van afdelingen. AWN is wat de
afdelingen doen en we willen deze middag successen uitwisselen.
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Succesvolle activiteiten
U als afdeling wordt gevraagd om voor het middagprogramma een korte presentatie te
houden over eigen succesvolle activiteiten. Dat kunnen heel uiteenlopende zaken zijn: een eigen
onderzoeksproject, een tentoonstelling of andere publieksactiviteit, een educatieproject, een
bijzondere vondst, etc. etc. Doel van deze presentaties is elkaar te inspireren en van elkaar te leren
Wilt u als afdeling zo snel mogelijk via de secretaris ons van het voornemen van een

presentatie op de hoogte brengen. U kunt dit melden bij secretaris@awn-archeologie.nl
We gaan er vanuit dat deze Afgevaardigdendag weer een dag zal zijn waar veel kennis en
ideeën zullen worden gedeeld.
We hopen 7 november van alle afdeling twee afgevaardigden te mogen begroeten. De
reiskosten op basis van OV worden vergoed.
De Afgevaardigdendag vindt zoals gewoonlijk plaats bij de RCE - Amersfoort. De uitnodiging
en de agenda worden binnenkort naar alle afdelingen verzonden. Aanmeldingen kunnen
vanaf nu worden doorgegeven aan de secretaris: secretaris@awn-archeologie.nl

AWN presenteert zich bij de Reuvensdagen
Eén van de hoogtepunten van het archeologische jaar zijn de
Reuvensdagen. De vijfenveertigste editie van de Reuvensdagen vindt
plaats in Zwolle. Op donderdag 26 en vrijdag 27 november 2015
ontmoeten allen die actief zijn in de archeologie in de Nieuwe
Buitensociëteit. Het programma is zeer de moeite waard.
Zoals ieder jaar zullen we er ook dit jaar weer met de AWN-stand en van
de LWAOW staan. Met de stand moeten we beroepsarcheologen en
studenten laten zien wat wij als AWN hen te bieden hebben.
Doel van onze stand is de vele mogelijkheden voor samenwerken met
beroepsarcheologen volop te benutten en ook om hen, voor zover geen
lid, daar wel toe te verleiden.

Nieuw beleidsplan samen met afdelingen

-

Op de ALV is verzocht ons beleidsplan te actualiseren. Dat was ook nodig want we liepen
achter. Het HB is daar ook aan begonnen. Daarbij bleken echter zoveel vragen over onze
koers naar boven te komen dat besloten is onze missie en toekomstvisie opnieuw te
overdenken.
Die vragen zijn o.a. of onze drie kerndoelen nog steeds geldig zijn en of die alle drie
evenveel gewicht hebben. Maar ook, wat is binding met onze leden, waarom zijn ze lid en
vinden ze dat ook?. Wat is onze positie in het erfgoedveld? Past onze eigen organisatie en
deskundigheid leden nog bij wat we willen?
Bij het opnieuw formuleren van onze koers willen we de afdelingen maar ook de
’buitenwereld’ actief betrekken. De stappen die we daarvoor gaan nemen zijn:
Een Heidag van het HB op 31 oktober. waarbij we evalueren wat we van het vorige
beleidsplan wel en niet gerealiseerd hebben
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-

-
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Een ronde langs alle afdelingsbesturen: wat ziet de afdeling zelf als kerntaken, wat is de
sterkte en zwakte van ieder afdeling en wat zijn wensen en mogelijkheden (nov 2015 - febr.
2016)
Om ook de leden te betrekken willen in het voorjaar 2016 per afdeling een discussie met de
leden organiseren. Bij voorkeur tijdens de ALV van de afdeling, maar een afdeling kan dat
ook anders organiseren.
Een studiedag van HB, vertegenwoordigers van afdelingen en externen partijen (oa.
provinciale en gemeentelijke archeologen, NVAO en VOiA, Erfgoedhuizen, RCE) (febr.
/maart 2016)
Uitgangspunten / vragen over onze toekomstvisie, missie en beleid op ALV april 2016
Concept nieuwe toekomstvisie en beleidsplan 2017- 2020 op Afgevaardigdendag nov 2016
Definitief vaststellen toekomstvisie en beleidsplan 2017 -2020 in de ALV 2017.
We nemen dus ruim te tijd voor een brede discussie. Na de Heidag in oktober zullen we het
beleidsplan 2013-2014 actualiseren tot beleidsplan 2015-2016. Anders zouden we te langs
zonder beleidsplan zitten.
Alle afdelingen kunnen via de vaste HB-contactpersoon de komende maand een uitnodiging
verwachten voor het plannen van die bespreking met het afdelingsbestuur.

Nieuws vanuit de werkgroep PR en Communicatie
Het is gelukt. Na een lange aanloop
is de nieuwe website van de
(landelijke) AWN in de lucht! Nu al
krijgen we veel positieve reacties.
Met de nieuwe site zijn we weer upto-date en klaar voor de toekomst.
We lopen nog tegen wat technische
problemen aan, die we snel
proberen op te lossen. (alle) Hulp in
die richting is nog steeds nodig (en
welkom!).
Onze inzet is de dat de website een
centrale rol gaat spelen, waar iedereen activiteiten, het laatste nieuws én de mooiste
verslagen en foto’s kan vinden. Items voor op de website kunnen altijd worden verstuurd
naar prcommunicatie@awn-archeologie.nl.
Verder zijn vanuit de werkgroep in heel Nederland contactpersonen voor archeologische
musea gevonden. Deze contactpersonen zorgen bijvoorbeeld dat lokale contacten
onderhouden worden en er ledenwervingsfolders bij musea liggen. De wervingsfolders zijn
ontworpen door Leen Zuydgeest. Ze zijn een welkome aanvulling op onze inzet om leden te
werven, iets dat nodig blijft voor de levensvatbaarheid van de AWN.
Tot slot: de werkgroep heeft gezorgd voor een uitbreiding van PR-materialen. Er zijn leuke
‘weggevertjes’ zoals notitieboekjes, beschikbaar voor bijvoorbeeld lezingen, presentaties en
markten.
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Vacatures Hoofdbestuur
Het AWN Hoofdbestuur zoekt een

Landelijke secretaris
en een

Notulist
Landelijk Secretaris
De huidige secretaris, Fred van den Beemt, treedt in april 2016 statutair af. We zoeken zijn
opvolger. Als landelijk secretaris ben je de spil in onze vereniging. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor de afdelingen en onze leden en voor externe contacten. Je bent sterk
meebepalend voor het beleid van de vereniging en voor de uitvoering en bewaking daarvan.
In de functie van landelijk secretaris raak je nauw betrokken bij nieuwe kennis en
ontwikkelingen in de archeologie.
De functie is vrijwilligerswerk en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld ca. 5 tot 10 uur
per week. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed. Een functieomschrijving is
beschikbaar en kan worden opgevraagd.
Wil jij Fred opvolgen, meld je dan snel aan, zodat Fred tijd kan vrijmaken om je in te werken.
Notulist
De functie van notulist is vanaf april 2016 vacant. Als notulist zorg je voor de verslaglegging
van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (8 keer per jaar), het Hoofdbestuur (4 keer
per jaar), de Afgevaardigdendag en Algemene Ledenvergadering (beide 1 maal per jaar) en
mogelijk incidenteel andere vergaderingen. De vergaderingen vinden. met uitzondering van
de Ledenvergadering, in Amersfoort plaats.
Een vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Fred van den Beemt (secretaris) email: secretaris@awn-archeologie.nl, tel.06 5023 1996
Ineke van de Scheur (notulist) email: inekevandescheur@hetnet.nl, 030-6373357
Tonnie van de Rijdt (landelijk voorzitter) email: vdrijdt@iae.nl, tel 040 2415910 / 06
23483818
www.awn-acheologie.nl

Aanmelden
Als je belangstelling hebt voor een van beide functies kun je dit melden aan:
Tonnie van de Rijdt (landelijk voorzitter) email: vdrijdt@iae.nl, tel 040 2415910 / 06
23483818
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De Erfgoedwet
Januari 2016 wordt een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst komt er één
integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en
archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de
Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.
De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het
cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe
bepalingen toegevoegd. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de huidige
wetten en regelingen gelden tenminste worden gehandhaafd.
Certificering in plaats van opgravingsvergunning
(Erfgoedwet hfdst. 5)

Het bestaande stelsel verandert op een aantal punten, maar blijft verder grotendeels in stand. De
Erfgoedwet vervangt de huidige opgravingsvergunning van de Minister van OCW aan
archeologische bedrijven door een wettelijk geregeld certificaat. Dat moet garanderen dat
opgravingen volgens de wettelijke norm op professionele wijze worden uitgevoerd.
Amateurarcheologen en detector-amateurs
Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in bepaalde gevallen vrijgesteld van de
verplichting om een certificaat te hebben. Bijvoorbeeld bij opgravingen op een terrein waarvan
bekend is dat daar beperkte archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. De gemeente
moet bepaald hebben dat professioneel onderzoek niet nodig is, bijvoorbeeld omdat de
vindplaats verstoord is . Die uitzondering geldt ook bij toevalvondsten die anders verloren
zouden gaan.
Ook voor detector-amateurs kunnen uitzonderingen op de certificatieplicht gelden. Ze mogen
hun activiteiten tot de diepte van de bouwvoor (30 cm)verrichten, maar niet in archeologische
rijksmonumenten en niet op plekken met een archeologische bestemming of een gemeentelijk
detectieverbod.
De precieze voorwaarden voor vrijstelling voor zowel amateurarcheologen als detector-amateurs
worden nader uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur.
Bescherming maritiem erfgoed
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescherming van archeologisch erfgoed onder water
onvoldoende is. Dat komt vooral omdat de omschrijving van de begrippen ‘opgraving’ en
‘archeologisch monument’ niet altijd toereikend zijn onder water. Maritieme archeologische
monumenten liggen namelijk vaak op de bodem in plaats van in de bodem. In de Erfgoedwet is
de formulering van de belangrijkste begrippen aangepast. Ook het verwijderen of verplaatsen
van cultureel erfgoed onder water is met ingang van de Erfgoedwet expliciet een opgraving,
waar een certificaat voor verplicht is.
Wanneer gaat de nieuwe situatie in?
Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer de Erfgoedwet met algemene stemmen aangenomen.
Na aanvaarding door de Eerste Kamer treedt de Erfgoedwet naar verwachting op 1 januari 2016
in werking.
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Handreiking “Kracht van de archeologievrijwilliger”
Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers loont voor alle partijen. Maar welke
erfgoedtaken kunnen door vrijwilligers worden gedaan en welke middelen zijn daarvoor
nodig?
Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken
vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze
brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in
de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar
beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen
doen.
Grote waarde
Vrijwilligers doen archeologisch onderzoek en kunnen
een bijdrage leveren aan het gemeentelijke
archeologiebeleid. Ook spelen ze een rol bij
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast
zijn ze van grote waarde voor het publieksbereik,
educatie en draagvlak van archeologie. Vaak is er
binnen een gemeente al een groep vrijwilligersactief.
Wanneer zo’n groep ontbreekt en daar wel behoefte aan
is, kan de gemeente hulp vragen bij provinciale
steunpunten en landelijke vrijwilligersorganisaties.
Voor wie
Deze publicatie is bedoeld voor gemeenteambtenaren
en beleidsmakers die te maken hebben met vrijwilligers
in de archeologie.
De handreiking kan als pdf worden gedownload www.archeologieinnederland.nl/de-krachtvan-vrijwilligers

Ook het colofon van de brochure is interessant:
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Redactie: Tonnie van de Rijdt, Channa Cohen Stuart, Isabel van Lent, Projectgroep
Archeologie voor Gemeenten
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Pieter van de Voordefonds - AWN Archeologiefonds
Op de ALV in april jl, is besloten tot instelling van het AWN Archeologiefonds. De reeds
bestaande Stichting Pieter van der Voorde Fonds zal daartoe haar naam veranderen en de
aanwezige middelen zullen binnen het vermogen van het AWN Archeologiefonds apart
worden opgenomen als een deelfonds "Pieter van der Voordefonds". De daarvoor benodigde
staturenwijziging is voorbereid en zal de komende periode worden gerealiseerd.
Het doel van het fonds is de AWN(-afdelingen) financieel te ondersteunen bij hun activiteiten,
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De financiële bijdrage is bestemd voor bijzondere activiteiten, niet voor vaste lasten zoals
huisvesting en inrichting. Het moet gaan om een project met een duidelijke omschrijving van
het doel, de geplande activiteiten en een begroting. Criteria voor de aanvraag en een
aanvraagformulier zullen zo spoedig mogelijk op de website van het fonds worden geplaatst.
Afdelingen die nu reeds een aanvraag willen doen kunnen meer informatie en het
aanvraagformulier opvragen bij
Harmen Spreen (020-4537021, hspreen@xs4all.nl).

Algemene ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven
De Landelijke AWN ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april om 10.30
uur in Erfgoedhuis in Eindhoven. In het Erfgoedhuis bevindt zich ook de ArcheoHotspot die
op vrijdag 9 oktober haar deuren zal openen!
Het bestuur werkt samen met afdeling 23 om er een boeiende en interessante dag van te
maken. De agenda met het programma zal aan de besturen worden toegestuurd en zal in
maart in Westerheem worden gepubliceerd. De agenda is vanaf dat moment te vinden op de
website van de AWN: www.awn-archeologie.nl

Oproep voor genomineerden Bronzen legpenning
Jaarlijks wordt een oproep gedaan om leden die zeer verdienstelijk zijn voor de AWN te
nomineren. Vorig jaar is de Bronzen legpenning uitgereikt aan Fré Spijk voor zijn verdiensten
bij de activiteiten voor afdeling 20.
Als u een persoon kent, die gezien de prestaties voor de amateurarcheologie in aanmerking
komt voor de Bronzen legpenning, laat het ons weten. U kunt hem of haar vóór 15 maart
2016 nomineren. Stuur uw nominatie naar de landelijk secretaris, Graag verwijzen wij naar
het ‘reglement bronzen legpenning’. Wilt u deze ontvangen? Stuur een mailtje naar de
secretaris, secretaris@awn-archeologie.nl

Nationale archeologiedagen 16, 17 en 18 oktober 2015
Veel van onze verre geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de
bodem. Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt zitten in de Nederlandse
bodem? Kom dan horen, zien en graven op de 1e Nationale Archeologiedagen.
De 1e Nationale Archeologiedagen. Een lang weekend
waarop iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden
van ons land kennis kan maken met de leuke en boeiende
wereld van de Nederlandse archeologie.
Iedereen kan komen kijken, luisteren, proeven en ruiken en
de handen vuil maken. Je hoeft geen archeoloog te zijn om
mee te kunnen doen. Kom oog in oog met de sporen van een ver verleden. Iedereen is van
harte welkom.
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Nu ook in Nederland
De landen om ons heen hebben het al en vanaf oktober heeft Nederland het ook: de
Nationale Archeologiedagen. Drie dagen waarop jong en oud(er) kan horen, zien en graven
op wel 60 locaties.
Deuren open
Archeologen, amateurarcheologen en vrijwilligers doen deze drie dagen in oktober hun
deuren open en vertellen je alles wat je wilt weten (en zien) over de boeiende wereld van de
Nederlandse archeologie. Dit jaar in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, vanaf 2016 in heel
Nederland.
Doe mee
Wil je als afdeling of archeologische werkgroep in één van de drie deelnemende provincies
meedoen met de Archeologiedagen?
Ga naar het webadres www.archeologiedagen.nl/deelnemen/

Maand van de geschiedenis - Tussen Droom & Daad
Oktober 2015 is de Maand van de Geschiedenis met als thema Tussen Droom & Daad.
Dromen doen we allemaal, maar wanneer worden dromen werkelijkheid? Wat waren de
dromen van vroeger die de wereld van nu hebben geschapen? Wat zit er tussen dromen en
doen? Maar ook, hoe kunnen (boze) dromen tot afschuwelijke daden leiden?
Het thema gaat over hoop, geloof, idealisme, angst, liefde, vrijheid en wilskracht. De AWN is
partner van de Maand van de geschiedenis. AWN afdelingen ontplooien in kader van deze
maand, verschillende activiteiten.
Wie meer wil weten over de Maand van de geschiedenis zie:
www.maandvandegeschiedenis.nl

Juridisch advies bij ruimtelijke ordening
Als AWN zullen we altijd op de eerste plaats proberen in goed overleg archeologische
waarden te beschermen bij ruimtelijke plannen. Dat werk helaas niet altijd en dan moet je
ook, voor je eigen geloofwaardigheid, de bestuursrechtelijke mogelijkheden benutten. Dat wil
zeggen zienswijzen indienen en daarna eventueel bezwaar en/of beroep. Geen eenvoudige
weg die de nodige deskundigheid vraag. Afdelingen konden voor advies en ondersteuning
nu reeds terecht bij de Werkgroep Belangenbehartiging. We hebben daarvoor nu extra
aanvulling van Jaap Kool, hij is jurist en archeoloog. Jaap is bereid om zonder kosten
afdelingen te adviseren bij juridische vragen. Jaap is geen advocaat en kan dus ook niet als
zodanig voor afdelingen optreden. Een advocaat is ook lang niet in alle gevallen nodig en
Jaap kan adviseren wanneer de hulp van een advocaat wel wenselijk is. Vragen kunnen
gemaild worden aan Jaap Kool jaapkool@zonnet.nl . Graag in cc ook naar
awn.belangenbehartiging@gmail.com zodat we ook voor belangenbehartiging op de hoogte
blijven en waar nodig mee kunnen denken.
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AWN en opgraving Dalfsen
“Amateurs vallen met neus in boter” in de Trechterbekernederzetting bij Dalfsen
Bewerkt vanuit de Meppelercourant

Ze waren maanden geleden al ingeroosterd om mee te helpen bij de opgraving in Dalfsen
tijdens de jaarlijkse Veldeducatieweek van landelijke archeologievereniging AWN.” Ook een
aantal van onze noordelijke leden nam deel aan de opgravingen. “Uitvalsbasis voor de
geluksvogels is de Veldschuur Bid en Werk in Rouveen. De hele week al volgen ze een deel
van de dag theorieles in Rouveen en het andere dagdeel gaan ze naar de opgraving om
onder zeer deskundige leiding van archeologiebedrijf ADC aan de slag te gaan. Ook maken
ze vanuit Rouveen excursies naar Hasselt en Zwartewatersklooster. Er is wel een
‘tropenrooster’ ingesteld.
De Veldeducatieweek is een praktijkweek voor amateur-archeologen. Elk jaar houdt de
Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie deze educatieweken. Vrijwilligers, die
ontzettend belangrijk zijn voor opgravingen in Nederland, leren wat ze wel en vooral ook niet
moeten doen. ‘Sommigen noemen dit een graafweek, maar het is meer een schaafweek,
want we gaan uiterst voorzichtig te werk’, zegt Ruud Raats, uit Amersfoort. Hij leidt namens
de AWN de club.‘ De vrijwilligers zijn deze week vooral aan het werk geweest om een deel
van de middeleeuwse sporen op te graven. Daarbij was ook een smal beekje dat door de
nederzetting liep. Een deel van de vondsten van Dalfsen zijn in het gemeentehuis van
Dalfsen te bewonderen.
Onlangs is door de Historische Kring Dalfsen een special van Rondom Dalfsen uitgegeven
met foto’s en allerlei informatie over de opgravingen in de buurtschap Oosterdalfsen. Naast
deze special is er ook een foto-expositie ingericht waar een selectie van deze unieke foto’s
van fotograaf Carolien Prins van de Historische Kring Dalfsen, vanaf heden te bezichtigen is
in de Oranjegang van de Trefkoele.
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De foto-expositie is vrij toegankelijk en op alle dagen te bezichtigen tijdens de openingsuren
van de Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR in Dalfsen.

ArcheoHotspots
Op 9 oktober opent de derde ArcheoHotspot in Eindhoven. Al eerder draaiden de hotspot in
het Allard Pearson Museum Amsterdam en in het Groot Tuighuis in ’s-Hertogenbosch
(bouwhistorie, archeologie en monumenten van de gemeente). Nieuwe beoogde locatie zijn
Nijmegen en Utrecht en er zijn plannen voor Arnhem en Leiden. Wanneer in mei 2016 het
project eindigt moeten zes hotspots gerealiseerd zijn. Maar de activiteiten daarna gaan door
en komen er hopen we steeds nieuwe ArcheoHotspots bij.

Een ArcheoHotspot is een plek waar het publiek gratis en zonder afspraak binnen kan lopen
en kennis kan maken met het werk van een archeoloog. Je kunt er terecht met vragen over
een (eigen) vondst, meekijken naar een onderzoek of archeologie van heel dichtbij beleven
door zelf mee te helpen. Via sociale media en websites is extra informatie beschikbaar,
bijvoorbeeld over opgravingen en vondsten in de omgeving en kunnen archeologische
kaarten worden geraadpleegd.
Als AWN zijn we partner in dit project en het is ook voor ons nog wat zoeken wat onze rol per
hotspot zou moeten en kunnen zijn. We willen liefst zo veel mogelijk binding tussen de
afdeling en de hotspot, vanaf de allereerste plannen. De AWN-afdeling moet het ook als
mede hun project ervaren. De AWM denkt dan mee in de opzet, levert in ieder geval een
deel van de vrijwilligers en organiseert mee activiteiten. Dat loopt nog niet helemaal soepel,
en dat kan aan beide kanten spelen. Henk Hegeman en Tonnie van de Rijdt zijn lid van de
Stuurgroep en zullen bij nieuwe initiatieven de rol van de AWN bewaken en zullen daar de
betrokken AWN-afdelingen voor benaderen.
De AWN-Werkgroep Deskundigheidsbevordering heeft een aanbod opgesteld voor
trainingen van vrijwilligers op de ArcheoHotspot. Te beginnen met cursussen voor
materiaalkennis, mogelijk wordt het aanbod breder.

Lezersonderzoek Westerheem
Vorig najaar hebben we een lezersonderzoek voor Westerheem gehouden. De respons was
helaas laag. De opzet was dat de enquête via afdelingen werd uitgezet in een steekproef van
20 % van onze leden (ca. 380 personen). Er zijn 148 vragenlijsten terugontvangen, waarvan
40 die zijn ingevuld tijdens de Afgevaardigdendag vorig jaar. Als we die er vanaf trekken is
de respons van de steekproef 28%. Te laag om daar duidelijke conclusies aan te kunnen
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verbinden. En zeker te laag om, zoals we hadden toegezegd, ook een uitslag per afdeling te
kunnen geven.
De ontvangen antwoorden zijn voor een groot deel afkomstige van actieve leden, op landelijk
niveau en in afdelingen. Zij zijn overwegend tevreden met de huidige inhoud van
Westerheem. De waardering voor alle onderdelen is hoog en er worden niet echt zaken
gemist. Toch staan in de toelichtingen tal van suggestie voor wat beter zou kunnen en die
gaan we oppakken. Een werkgroepje uit de redactie van Westerheem en uit het DB buigt
zich over het toekomstige beleid van Westerheem. In die werkgroep nemen deel Gerrit
Groenwegen, Jan Coenraadts, Wim Schennink en Tonnie van de Rijdt. Wie ons adviezen of
suggesties mee wil geven kan met een van ons contact opnemen.
In het decembernummer van Westerheem komt een artikel over de uitkomsten van het
lezersonderzoek. Wie graag alle uitkomsten heeft kan de eindrapportage van het onderzoek
opvragen bij secretaris@awn-archeologie.nl

Boekje Archeologisch tekenen van middeleeuwse keramiek en glas
Dit uitermate gebruiksvriendelijke boekje is een
uitgave van SPA uitgevers en gesteund met een
bijdrage vanuit de AWN.
Hemmy Clevis beschrijft niet alleen de geschiedenis
van het archeologisch tekenen en op welke wijze dit
gepubliceerd werd, maar geeft ook eenduidige
richtlijnen voor het traditioneel tekenen en digitaal
tekenen.
Naast een beschrijving van de benodigde materialen
en hoe ze gebruikt moeten worden neemt de schrijver
u stap voor stap mee in het proces om tot een goed
resultaat te komen. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan het tekenen van randen, draairingen,
allerlei soorten versieringen, glazuur. Bij het digitaal
tekenen wordt de methode via Photoshop en Adobe
illustrator behandeld. Tot slot gaat de schrijver in op het fotograferen van archeologisch
aardewerk.
Deze handleiding is de eerste in een reeks over het tekenen van archeologisch materiaal.
Het boekje is geschreven door Hemmy Clevis m.m.v. Alicia Zwart-van Vulpen, Roderick
Geerts, Marion Hoppel, Jurgen de Kramer en Coosje Koster.
Paperback, 52 pp. Rijk geïllustreerd en te bestellen bij SPA-Uitgevers, Prijs per stuk € 9,95
excl. verzendkosten. Zie: www.spa-uitgevers.nl/Webwinkel-Product119396889/Archeologisch-tekenen.-middeleeuwse-keramiek-en-glas.html
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met de landelijk
secretaris, Fred van den Beemt, secretaris@awn-archeologie.nl
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