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De AWN, Nederlandse Archeologievereni-
ging verenigt beroepsmatige en vrijwillige 
beoefenaars van de Nederlandse archeo-
logie en iedereen die daar belangstelling 
voor heeft. Zij staat voor ‘burgerweten-
schap’ en is schakel tussen archeologische 
wetenschap en publiek, maar ook tussen 
archeologie en overheid. Technologische 
ontwikkelingen maken integraal onderdeel 
uit van haar toekomstige activiteiten. 
Door middel van cursussen, lezingen, pre-
sentaties en publicaties deelt en verspreidt 
ze kennis. 
De AWN zal zich in de toekomst, zeker met 
de invoering van de Omgevingswet, steeds 
vaker richten op belangenbehartiging en 
zo een belangrijke maatschappelijke taak 
op het gebied van het erfgoed vervullen.   

AWN
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Jaaroverzicht 2018-2020

Lang verwacht overzicht 
In 2019 verscheen het AWN-jaaroverzicht over 2017, 
het tot nu toe laatste jaaroverzicht van wat toen nog 
'AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie' 
werd genoemd. Het was samengesteld door Tonnie van 
de Rijdt, van 2010 tot 2018 voorzitter en daarna ere-
voorzitter van de vereniging. Ze had een uitgebreid en 
zeer gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de 
vereniging afgeleverd, inclusief een jaaroverzicht in cij-
fers waarin alle bijdragen van de afdelingen en werk-
groepen waren samengevat. Het zou al een opgave op 
zich zijn geweest om in 2020 een soortgelijk overzicht 
over 2018 af te leveren – in feite al een jaar over tijd. 
Het zal niemand verbazen dat juist in 2020, het eerste 
coronajaar, het opstellen van het jaaroverzicht geen 
prioriteit heeft gekregen. In de loop van 2021, toen 
de situatie weer enigszins normaal werd, is de draad 
weer opgepakt. Daarbij is besloten om een inhaalslag 
te maken en de drie jaren 2018, 2019 en 2020 in één 
meerjarenoverzicht te behandelen, met een iets ande-
re, bredere opzet. Het is samengesteld aan de hand van 
vele tientallen jaarverslagen van de verschillende afde-
lingen en werkgroepen, en van de overzichten van het 
Landelijk Bestuur. Het kijkt niet alleen terug, maar ook 
naar de toekomst. Het ligt nu voor u. 

Het laatste Jaaroverzicht (2017) van de AWN, 
toen nog 'Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie' genoemd

Afdelingen brengen rapport uit: de omslagen van het Jaarverslag 2018 van Afdeling 16/Nijmegen e.o, de 
Jaarstukken over 2019 van Afdeling 14/Vallei en Eemland, en het Jaarboek 2018 van Afdeling 21/Flevoland
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Tonnie van de Rijdt 1943-2021
We beginnen dit overzicht met een gebeurtenis die net 
buiten de verslagperiode ligt: het overlijden van Tonnie 
op 13 mei 2021. Het samenstellen van het laatste jaar-
overzicht was maar één van de vele grote verdiensten 
die zij voor de vereniging heeft gehad. In het overzicht 
van haar sterfjaar zullen die nog in een In Memoriam 
uitgebreid ter sprake komen. We volstaan hier met het 
uitspreken van onze grote dank voor haar werk voor de 
AWN en van grote waardering voor haar persoon. 

Het Landelijk Bestuur,  
2018-2020 
Terug naar het eerste verslagjaar, 2018. In dat jaar nam 
Tonnie op de Algemene Ledenvergadering in Vlaar-
dingen op 7 april na twee termijnen van vier jaar af-
scheid als voorzitter. Bij diezelfde gelegenheid werd ze 
benoemd tot erevoorzitter. Haar opvolger werd Gajus 
Scheltema. Vice-voorzitter Wim Schennink, secretaris 
Henk Kluitenberg en penningmeester Harmen Spreen 
bleven aan als leden van het dagelijks bestuur. Wim 
werd in 2019 opgevolgd door Hetty Laverman-Berbée, 
Henk het jaar daarop door Norbert Eeltink. 
Naast dit Dagelijks Bestuur werd het Landelijk Bestuur 
in 2018 gevormd door Willem de Rhoter (Landelijke 
Werkgroep Archeologie Onder Water), Paul van Wijk 
(Belangenbehartiging), Henk Hegeman (Bijzondere pro-
jecten & Externe relaties), Paul Flos (Public relations & 
communicatie), Channa Cohen Stuart (Deskundigheids-
bevordering) en William ten Brink (Archeologie in Ne-

derland en AWN Magazine). William is in 2019 opgevolgd 
door Leo ten Hag, en Jeroen ter Brugge volgde in 2020 
Willem de Rhoter op.

AWN in transitie
De periode 2018-2020 stond in het teken van het ver-
anderende denken van politiek en bestuur over de ma-
nier waarop de burgers zich tot hun erfgoed verhouden. 
Kort samengevat is de gedachte van de overheid als 
volgt: er moet minder van bovenaf worden bepaald wat 
zij moeten waarderen en behouden. De burgers hebben 
zelf ideeën over wat de waarde is van het erfgoed dat 
hen omringt en geven daar zelf betekenis aan. De pro-

Wisseling van de wacht op 7 april 2018: Tonnie van de Rijdt heeft zojuist de voorzittershamer overgedragen 
aan Gajus Scheltema

Rechts op de foto Tonnie van de Rijdt (1943-2021) 
tijdens een van haar liefste bezigheden: opgraven, 
in dit geval in Schijndel
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fessionele erfgoeddeskundige moet meer faciliteren en 
ondersteunen, en minder aanwijzen en bepalen. Partici-
patie – het actief deelnemen aan alles wat met erfgoed 
te maken heeft – is meer dan ooit een sleutelwoord 
geworden. Het bij velen nog weinig bekende Europese 
Verdrag van Faro berust mede op deze uitgangspunten. 
Het begrip past ook in de nieuwe Omgevingswet waar 
op het gebied van ruimtelijke ordening meer initiatief 
en ideeënvorming van de burger wordt verwacht. 
De AWN beschouwt zich als de verbindende schakel tus-
sen private partijen, politiek en publiek en voelt het dus 
als een vanzelfsprekende zaak dat ze een bijdrage le-
vert aan deze nieuwe invulling van het begrip 'erfgoed'. 
Dat doet ze door die participatie te bevorderen, door 
samen te werken met andere partijen binnen de erf-
goedsector en door opbouwend-kritisch te volgen hoe 
politiek, overheid, semi-overheid en de private sector 
vorm geven aan de omgang met het erfgoed. Dit jaar-
overzicht laat verschillende aspecten van het nieuwe 
denken over erfgoed zien. 

Participatie: tweede natuur 
De AWN is bijna 70 jaar geleden begonnen als vereni-
ging van actieve amateur-archeologen, die met de 
schop in de hand de onvervangbare waarden van het 
bodemarchief veilig hielpen stellen en er nieuwe ver-
halen op baseerden. Daarbij stond de vereniging in de 
eerste plaats de beroepsarcheologen terzijde, die de 
helpende handen goed konden gebruiken en wisten te 
waarderen. Die functie heeft AWN nog steeds; dit over-
zicht toont tal van voorbeelden waar de leden van AWN 
met de professionals meewerken. Maar de brug slaan 
naar een breder publiek dat niet uitsluitend bestaat uit 

gepassioneerde archeologieliefhebbers, is gaandeweg 
belangrijker geworden. De ArcheoHotspots, in 2014 
mede door Tonnie van de Rijdt geïnitieerd en eind 2020 
op 22 plaatsen gevestigd, zijn een goed voorbeeld van 
de manier waarop de AWN en de leden het erfgoed de-
len met nieuwe belangstellenden. Samen de nieuwsgie-
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Onuitgewerkte vondsten liggen klaar om te worden 
uitgezocht door bezoekers van de ArcheoHotspot 
Oldenzaal (2019)

Leden van Afdeling 18/Zuid-Salland – IJsselstreek – Oost-Veluwezoom onderzoeken een middeleeuws erf in 
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righeid bevredigen van wat de aarde verborgen hield, 
is meer dan een waardevolle vrijetijdsbesteding. Het 
draagt ook bij aan het besef van identiteit van een plek, 
een streek of een gemeenschap. Er komen nieuwe ver-
halen en 'gebiedsbiografieën' uit voort. 
De komende jaren zal dit aspect van het werk van de 
AWN alleen maar in belang toenemen. Het is om die re-
den dat in 2020 het besluit is genomen om de omschrij-
ving 'Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie' die 
sinds 2011 aan de AWN was toegevoegd, te vervangen 
door 'Nederlandse Archeologievereniging'. Die aanvul-
ling doet meer recht aan het algemene en overkoepe-
lende karakter van de AWN, nu en in de toekomst. 

Samen waar mogelijk 
De traditionele, natuurlijke partner van de AWN – de ar-
cheologische wetenschap – is al genoemd. De samen-
werking met de professionele archeologen zal altijd 
blijven bestaan. Maar de AWN heeft de afgelopen jaren 

naar méér samenwer-
kingsverbanden binnen 
het erfgoedveld gezocht. 
Het verborgen bodemar-
chief, van oudsher het 
onderzoeksterrein van 
de archeoloog, is niet los 
te zien van de natuur, het 

historisch landschap en de gebouwde omgeving die 
zich daar bovenop in het zicht bevinden. De invloed van 
de mens op landschap en milieu is af te lezen uit zowel 
het ondergronds als het bovengronds erfgoed. Door 
contacten te leggen en gezamenlijk projecten aan te 
pakken, kan de AWN niet alleen bijdragen aan een beter 
besef van de leefomgeving, maar ook de archeologie 
een duidelijke eigen positie geven als erfgoedsector. Zo 
heeft de AWN op provinciaal niveau meegewerkt aan 
het opstellen van een Omgevingsvisie voor Zeeland, en 
op lokaal niveau input gegeven voor de Erfgoedbiogra-
fie van de gemeente Gooise Meren. 

Kritisch waar nodig 
Samenwerking is mooi, maar soms vraagt de situatie 
juist om een zekere mate van tegenwerking. De belan-
gen van erfgoed moeten concurreren met vele ande-
re, vaak 'hardere' maatschappelijke wensen en komen 
daarbij nogal eens in de knel. Politici, bestuurders en 

AWN-logo's toen en nu: het oorspronkelijke ontwerp dat tussen 1952 en 1964 werd gevoerd, de gestileerde 
monochrome versie uit 2011 en de laatste, gekleurde versie uit 2020

De AWN werkte in 2020 
mee aan deze gemeen-
telijke erfgoedvisie van 
de gemeente Gooise 
Meren 

Leden van de Archeologische Werkgroep Haarlem, onderdeel van Afdeling 4/ 
Kennemerland, zoeken aardewerk uit dat is opgegraven bij Huis ter Kleef in Haarlem
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beleidsmakers moeten keuzes maken en laten zich lang 
niet altijd leiden door wat de erfgoedsector van belang 
vindt. De AWN treedt in zulke gevallen op als kritische 
waakhond en komt op voor de belangen van het erf-
goed. Dat doet ze soms door als vereniging invloed uit 
te oefenen op de besluitvorming. Ook ondersteunt ze 
de afzonderlijke regionale en lokale afdelingen bij het 
opstellen van overtuigende verhalen voor gemeentera-
den. Deze lobby is de afgelopen jaren meer dan eens 
succesvol gebleken, zoals onder andere bleek in de ge-
meente Hollands Kroon, waar het erfgoedbeleid lange 
tijd was veronachtzaamd (zie p. 38) . De vereniging heeft 
vaak meer armslag dan professionals, die door ambte-
lijke regels en politieke afspraken beperkt worden in 
het uiten van hun zorgen. Het spreekt voor zich dat de 
AWN daarbij steeds constructief te werk gaat en waar 
mogelijk de bovengenoemde samenwerkingsverban-
den aangaat.

Groei en bloei in coronatijd 
Hoe moeilijk de afgelopen periode voor velen ook was 
(en op het moment van schrijven nog is), de AWN is tot 
nu toe goed door de coronatijd gekomen. De vereniging 
is sinds 2018 met 300 leden gegroeid, wat deels zeker te 
danken is aan het succes van het aan de AWN gelieerde 
tijdschrift Archeologie in Nederland (zie p. 13). Hoewel 
veel van de activiteiten waar leden van genieten geen 
doorgang konden vinden, was er genoeg te doen. De 
ArcheoHotspots waren in 2020 grotendeels gesloten, 
de Nationale Archeologiedagen en tal van regionale 
bijeenkomsten gingen niet door, vrienden en bekenden 
zagen elkaar lange tijd niet in levenden lijve. Toch werd 
er in de buitenlucht nog steeds nuttig en aangenaam 
werk verricht in het kader van veldverkenningen en het 

assisteren bij opgravingen. Regelmatig troffen leden el-
kaar digitaal, vaak in grotere aantallen dan 'live' gebrui-
kelijk was. Goed bezochte vergaderingen, lezingen en 
cursussen vonden langs deze nieuwe weg plaats. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat de digitale middelen in de toe-
komst in gebruik zullen blijven, ook als de AWN-leden 
elkaar weer persoonlijk kunnen begroeten in de werk-
ruimten, ArcheoHotspots en tentoonstellingszalen, op 
cursussen en opgravingen. We hopen dat een volgend 
jaaroverzicht minder lang op zich zal laten wachten en 
dat daarin zal blijken hoe de AWN zich creatief en opti-
mistisch met de pandemie heeft weten te verstaan. Tot 
dan wensen we u veel genoegen bij het lezen van dit 
overzicht. 
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(Zeer) jonge onderzoekers troffelen en detecteren op de Nationale Archeologiedagen van 2019

In 2020 werd AiN/AM-hoofdredacteur van het eer-
ste uur William ten Brink (rechts) opgevolgd door 
Leo ten Hag
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Van A.W.W.N. naar AWN: korte 
verenigingsgeschiedenis 
Op 6 september 2021 was het precies 70 jaar geleden 
dat in Haarlem door vier vrijwillige liefhebbers van de 
Nederlandse archeologie de Archaeologische Werkge-
meenschap voor West-Nederland – de A.W.W.N. – werd 
opgericht. Dat 'archaeologisch' toen nog met ae werd 
geschreven, is niet het enige verschil met de situatie 
van vandaag de dag. De Nederlandse archeologische 
wereld was in 1951 heel klein en telde misschien hon-
derd personen, bijna allemaal mannen. Er waren min-
stens zoveel serieuze 'amateurs' – mensen zonder for-
mele oudheidkundige opleiding, maar vaak wel met 
een ruime ervaring - als 'professionele' archeologen. 
Beide groepen onderhielden heel nauwe contacten. De 
amateurs voerden vaak zelfstandig gravend onderzoek 
uit en ondersteunden de beroepsarcheologen op alle 
mogelijke manieren. Hun aantal en belang groeiden. In 
1964 kreeg hun grootste vereniging, de A.W.W.N., een 
landelijk karakter en werd omgedoopt in A.W.N.: de 
Archeologische (zonder ae) Werkgemeenschap voor 
Nederland. Nog weer later verdwenen de puntjes, en 
sindsdien spreken we van de AWN.
In de jaren die volgden, veranderde er veel, zeker na de 
invoering van 'Malta' in 2003. De Nederlandse archeolo-
gie dijde sterk uit, kreeg een heel ander bestel en een 
heel ander karakter, met een belangrijke rol voor de 
nieuwe commerciële bedrijven. Voor het actieve werk 
van de amateurarcheologen, na 2011 'vrijwilligers in de 
archeologie' genoemd, waren door nieuwe regelgeving 
steeds minder mogelijkheden. Toch bleef de AWN be-
staan en zocht nieuwe wegen in een nieuwe wereld. 
De motivatie van de leden en de doelstellingen van 
de vereniging zijn echter onveranderd gebleven. Een 
AWN-lid heeft grote belangstelling voor alles wat er in 
 Nederland op archeologisch gebied gebeurt. Bij velen 

is sprake van wat je passie zou kunnen noemen, vooral 
waar het de eigen woonplaats of regio betreft. Dat zie je 
terug in de onderverdeling in regionale afdelingen en 
lokale werkgroepen.
Het doel van de AWN is volgens de statuten: 'het be-
schermen en behouden van het archeologisch erfgoed 
in Nederland en het bevorderen van archeologie en 
haar hulpwetenschappen.' De AWN doet dat door actief 
bij te dragen aan het vergaren van archeologische ken-
nis. Dat gebeurt op verschillende manieren. 

Aan schop en bureau
Opgraven is nog steeds de favoriete bezigheid van de 
meeste AWN'ers. Al zijn de mogelijkheden daartoe in 
het huidige bestel beperkt geworden, gegraven wordt 
er nog steeds. Ook veldverkenningen, al dan niet met 
hulpmiddelen als metaaldetector en grondradar, zijn 
een traditionele activiteit van de vrijwillige archeoloog. 
Naast de eigen projecten assisteren AWN'ers vaak hun 

De vereniging
Doel, opzet, middelen

De wortels van de AWN liggen in de jaren '50 van de 
vorige eeuw. Op deze foto uit het begin van de jaren 
'60 zijn de oprichters van Afdeling 3/Zaanstreek-Wa-
terland e.o., Walter Prinze en Egbert Helderman, in 
karakteristieke veldwerkpose afgebeeld

Boven en onder: De bronzen AWN-legpenning 
wordt jaarlijks uitgereikt aan leden die zich bijzon-
der verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereni-
ging. In 2019 viel die eer onder meer ten deel aan 
Jan Venema van Afdeling 31/Landelijke Werkgroep 
Archeologie Onder Water 
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professionele collega's van bedrijven en gemeenten bij 
veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen. 
Na het veldwerk volgt het uitwerken van opgegraven 
vondstcomplexen en het publiceren van de resultaten. 
Vrijwilligers voeren ook (cultuur)historisch onderzoek 
uit in het kader van hun archeologische projecten. Al 
deze activiteiten kunnen worden gezien als vormen van 
burgerwetenschap ('citizen science'). 
Tenslotte moet de vrijwilliger, net als de professional, 
op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vak. 
Educatie is dan ook belangrijk: het doorgeven van het 
kennisstokje aan jongeren en nieuwe lichtingen vrijwil-
ligers die steeds de rijen komen aanvullen. 

Naar de maatschappij
AWN'ers beschouwen zich als ambassadeurs van het 
vak en als schakel tussen de wereld van de wetenschap 
en het 'brede publiek'. Ze willen dan ook het vak uitdra-
gen om de horizon te verbreden van iedereen die zich 
wil verdiepen in het verleden van het land en zijn bewo-
ners. Tentoonstellingen, evenementen, lespakketten, 
lezingen en excursies zijn de voornaamste middelen 
waarvan de AWN zich bedient om de medeburger te be-
reiken. Die burger heeft immers recht op toegankelijk, 

begrijpelijk en aantrekkelijk archeologisch erfgoed, zo-
als is vastgelegd in het Verdrag van Malta. 
Meer kennis en begrip leidt ook tot verbreding van het 
maatschappelijk draagvlak voor onderzoek, behoud en 
beheer – een hoofddoelstelling van de vereniging. 

'Vrijwilligers zijn niet bedoeld als goedkope krachten, maar doen de extra's, ter uitbreiding van en aanvulling 
op het PvE,' luidt het bijschrift in het AWN Magazine van maart 2018 bij deze foto van een AWN-opgraving

Vrijwilligster Maybritt de Kort van Afdeling 3/
Zaanstreek-Waterland e.o. naast een overduidelijk 
bekapte houten balk op de vindplaats Krommenie-
't Hain, waar de AWN al vele jaren bijdraagt aan het 
onderzoek van een Romeinse wachttoren
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In de maatschappij 
Op een ander niveau werkt de AWN mee aan belan-
genbehartiging voor de archeologie. De leden heb-
ben een lange reputatie als 'de ogen en oren van de 
archeologie.' De AWN is een constructief meedenkend 
en meewerkend partner, maar ook een kritische waak-
hond waar nodig. Ze is vaste gesprekspartner van het 
Ministerie van OC&W en van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE) die de rijksoverheid adviseert op 
het gebied van beleid en beheer. Ook maakt AWN deel 
uit van het Groot Reuvens Overleg, waarin instanties uit 
het hele archeologische veld vertegenwoordigd zijn. 

De AWN maakt zich sterk voor samenwerking met alle 
wetenschappelijke en maatschappelijke partners. Veel 
AWN-afdelingen doen tenslotte mee aan de jaarlijkse 
Nationale Archeologiedagen en andere Archeologische 
publiekspresentaties.
De AWN beschouwt zich dan ook als een vereniging 
waarvan de vrijwillig én professioneel opererende 
leden vooral door de gezamenlijke betrokkenheid 
voor de archeologie zijn verbonden. Vandaar de nieu-
we naam die de AWN zich in 2020 heeft toebedacht:  
Nederlandse Archeologievereniging. 

De afdelingen
De AWN is onderverdeeld in 24 regionale afdelingen, 
met ieder een eigen bestuur. Vanwege het bijzondere 
karakter van de archeologiebeoefening onder water is 
er daarnaast de Landelijke Werkgroep Archeologie On-
der Water (LWAOW), waarvan de leden ook lid zijn van 
een regionale afdeling. 
Er zijn nog meer specialismen binnen de AWN. Zo zijn er 
vijf landelijke werkgroepen die zich bezighouden met 
algemene opgaven van de vereniging die hierboven al 
zijn beschreven. Aan de al langer bestaande werkgroe-
pen: Educatie vrijwilligers/deskundigheidsbevordering, 
Jeugd en erfgoededucatie, Belangenbehartiging en 
PR en communicatie, werd in 2020 een actieve nieuwe 
werkgroep toegevoegd, de WGMA (Werkgroep Geofysi-
sche Meettechnieken in de Archeologie). Al deze werk-
groepen ondersteunen met hun expertise zowel het 
landelijk bestuur als de afzonderlijke afdelingen. 
Verschillende afdelingen hebben lokale en/of thema-
tische werkgroepen. Daar zijn er enkele tientallen van. 
De lokale werkgroepen zijn vaak weer verbonden met 
andere plaatselijke erfgoedverenigingen, al hebben ze 
lang niet altijd een gedeeld lidmaatschap. Bij de activi-
teiten van thematische werkgroepen moeten we den-
ken aan thema's als bouwhistorie, metaaldetectie of 
archeologie van de Tweede Wereldoorlog ('conflictar-
cheologie'). 

De Werkgroep Educatie van de AWN organiseert en 
stimuleert activiteiten en projecten voor de jeugd, 
zoals op deze basisschool in Groningen

Op een basisschool aan de andere kant van het land, 
in Zeeuws-Vlaanderen, organiseerde de Werkgroep 
Archeologie Hulst een cursus 'vuursteenbewerken 
voor jonge beginners'. Aanleiding was een mesoli-
thisch jachtkamp dat vlakbij de school is gevonden

De Basiscursus Maritieme Archeologie die de 
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
(LWAOW) organiseert, is voor volwassenen be-
doeld. Sportduikers met archeologische belang-
stelling krijgen begeleiding bij het onderzoeken 
en rapporteren van (onder meer) scheepswrak-
ken. Een door de LWAOW uitgegeven cursusboek 
maakt deel uit van de lesstof
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Afdelingen op de kaart 
De AWN-afdelingen hebben allemaal een eigen num-
mer. De meeste hebben een naam die overeenkomt met 
de betreffende stad of regio, zoals 5/Amsterdam en om-
streken, of 15/West- en Midden-Betuwe en Bommeler-
waard. Een enkele afdeling heeft een 'historische' naam: 
8/Helinium (Waterweg Noord) en 13/Naerdincklant – Ar-
cheologie tussen Eem en Vechtstreek. 
Afdeling 22/West-Brabant is de afgelopen jaren bij ge-
brek aan bestuursopvolging aangehaakt bij de aan-
grenzende afdeling 10/Zeeland. Afdeling 24/Midden 
Brabant is weer actief geworden met een nieuw bestuur.
Midden- en Zuid-Limburg worden als enige regio niet 
vertegenwoordigd door een AWN-afdeling. De Archeo-
logische Vereniging Limburg (AVL), opgericht in 1963 en 
sinds 2009 onderdeel van het Koninklijk Limburgs Ge-
schied- en Oudheidkundig genootschap (LGOG) neemt 
een aparte plaats in. Er bestaan langdurige en goede 
banden met de AWN. 
De landelijke Afdeling 31/Landelijke Werkgroep Archeo-
logie Onder Water (LWAOW), heeft zoals gezegd een 
eigen, overkoepelende positie binnen het geheel van 
AWN-afdelingen. 

Nieuwe tijden, nieuwe technieken: leden van de Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie 
trekken hun grondradarapparatuur voort, op non-destructieve wijze zoekend naar verborgen sporen

De landelijke AWN (trekker Hetty Laverman hier 
voor de groep), Bond Heemschut, Landschap Erf-
goed Utrecht en deskundigen van Wageningen Uni-
versiteit hebben een eendaagse interactieve cursus 
'Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet' ontwik-
keld. Een pilot in september 2020 werd ondanks de 
coronamaatregelen goed bezocht én gewaardeerd 
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De verdeling van de AWN-regio's en afdelingen

1. Noord-Nederland
2. Archeologie Land en Water Noord-Holland Noord
3. Zaanstreek/Waterland
4. Kennemerland
5. Amsterdam en omstreken
6. Rijnstreek
7. Den Haag en omstreken
8. Helinium (Waterweg-Noord)
9. Noord-Holland Noord
10. Zeeland
11. Lek- en Merwestreek
12. Utrecht en omstreken
13. Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vecht-

streek

14. Vallei en Eemland (Amersfoort en omstreken)
15. West- en midden-Betuwe en Bommelerwaard
16. Nijmegen en omstreken
17. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
18. Zuid-Salland – IJsselstreek – Oost-Veluwezoom
19. Twente
20.  IJsseldelta-Vechtstreek 
21. Flevoland
22. West-Brabant (tijdelijk ondergebracht bij Afdeling 

10/Zeeland)
23. Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
24. Midden-Brabant 
31. Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
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De paradepaardjes van de AWN naar buiten: de combi van het tijdschrift Archeologie in Nederland en het 
AWN Magazine. Beide uitgaven dragen elementen van de vroegere Westerheem in zich, maar Archeologie in 
Nederland is op een breder publiek gericht dan op alleen AWN-leden. De productie is het resultaat van een 
samenwerkingsverband met uitgeverij Matrijs in Utrecht

Archeoloog en publicist Paul van der Heijden schreef 
in 2020 dit overzichtswerk over de Limes in Neder-
land, dat aan iedere abonnee van AiN/AM werd 
toegezonden. Het was het eerste boek in een reeks 
AWN-Matrijs-uitgaven

A
W

N

Verbindend medium
Al meteen na de oprichting kreeg de A.W.W.N. een ei-
gen orgaan: de befaamde Westerheem, gretig gelezen 
door vrijwilligers én professionele archeologen, die ook 
vaak inhoudelijke bijdragen leverden. Begin 2017 ging 
dit vertrouwde verenigingsmedium op in twee nieuwe 
tijdschriften, Archeologie in Nederland, met algemene 
artikelen over allerlei vormen van archeologisch on-
derzoek, vaak van een stevig inhoudelijk gehalte, en 
het bijbehorende AWN Magazine, met bijdragen vanuit 
de vereniging: (onderzoeks)projecten van werkgroe-
pen en nieuws vanuit de afdelingen en de vereniging. 
Beide tijdschriften worden door zowel vrijwilligers als 
beroepsarcheologen gelezen, naast een groeiend alge-
meen publiek. In de periode 2017-2019 verscheen AiN 
vijfmaal per jaar. 
Archeologie in Nederland is ook los te koop, AWN Ma
gazine is verbonden aan het lidmaatschap van de AWN 
en alleen voor leden, maar steeds in combinatie met 
Archeologie in Nederland. AWN-leden krijgen boven-
dien ieder jaar een speciale boekuitgave bij hun abon-
nement, die net als de tijdschriften zelf wordt verzorgd 
door Uitgeverij Matrijs. In 2020 gebeurde dat voor het 
eerst, in de vorm van Romeinen langs Rijn en Noordzee/
De limes in Nederland, geschreven door Paul van der 
Heijden.
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De locatie Zanderij in Katwijk heeft voor archeo-
logen al heel lang een bekende klank. In 2018 was 
een deel van het gebied archeologisch vrijgege-
ven voor nieuwbouw. Een proefsleuvenonder-
zoek had laten zien dat er nog een kans was dat 
sommige vroegmiddeleeuwse sporen niet waren 
onderzocht. Afdeling 6/Rijnstreek kreeg toestem-
ming van de gemeente Katwijk en de terreinei-
genaar om er alsnog een eigen opgraving uit te 
voeren.
De afdeling hield de vindplaats niet voor zichzelf; 
het moest een 'publieke opgraving' worden, waar 
zoveel mogelijk mensen uit Katwijk zelf en daar-
buiten aan konden meedoen. Archeologische er-
varing was niet vereist en werd niet verwacht. Met 
financiële steun van de gemeente, de provincie 
Zuid-Holland, de terreineigenaar, de aannemer, 
opgravingsbedrijf ADC ArcheoProjecten en het 
AWN-hoofdbestuur kon het plan in september en 
oktober 2018 worden uitgevoerd. 
Het succes was ongekend, zowel in archeologi-
sche als in maatschappelijke zin. Er bleken zich 
nog sporen van vijf Merovingische boerderijen in 

Ondanks de beperkingen van het archeologisch be-
stel vinden ze nog steeds plaats: opgravingen die 

door AWN'ers zelfstandig worden uitgevoerd.  

Taken en werkzaamheden

Opgraven (zoals bij de vindplaats Krommenie-'t Hain) en uitwerken van vondsten (zoals 'grijs Romeins aarde-
werk' uit Utrecht) horen sinds de oprichting, bijna 70 jaar geleden, tot de favoriete collectieve activiteiten van 
AWN'ers

Veldwerk en wetenschap
Opgravingen

Van heinde en verre naar de Rijnmond
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Ook voor heel jonge archeologen in de dop was de 
Katwijkse opgraving een uitgelezen gelegenheid 
om kennis te maken met het vak
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Paradepaardje van de verslagperiode is ongetwijfeld 
het onderzoek dat in 2018 in Katwijk (Z-H) werd uit-

gevoerd en in brede archeologische kring de aandacht 
trok. 
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de bodem te bevinden. Het onderzoek groeide uit 
tot een omvangrijk project, waar studenten van 
de Leidse universiteit en twee professionele ar-
cheologen steun kwamen verlenen. De niet-pro-
fessionals kwamen van alle kanten. Het waren er 
uiteindelijk meer dan er bediend konden wor-
den. Zeven weken lang konden zes personen per 
dagdeel worden ingeschakeld bij de werkzaam-
heden, waarbij AWN-leden en hun geschoolde 
hulpkrachten de begeleiding verzorgden. Er ver-
schenen veel kinderen in de opgravingsputten, 
waar ze onder meer botmateriaal uitgroeven. An-
deren schaafden, coupeerden, tekenden en foto-
grafeerden – de gebruikelijke veldwerkhandelin-
gen. Een deel van de Katwijkse deelnemers hield 
zich later ook bezig met het uitwerken van de 900 
grondsporen en de kratten scherven en botten. 
Iedereen die aan de opgraving had meegehol-
pen, kreeg een uitnodiging om ook mee te doen 
aan de uitwerking; specialisten stonden met raad 
en daad terzijde. Al met al was het een vorm van 
'community archaeology ' zoals niet vaak in Ne-
derland is vertoond. Het past uitstekend in de 
opzet van de vernieuwde vereniging.

De opgraving van een vroegmiddeleeuwse nederzetting bij Katwijk trok in 2018 nationaal de aandacht. 
Tientallen AWN-leden uit het hele land, maar ook 'buitenstaanders', reisden naar Katwijk om mee te hel-
pen. Ze werden gehuld in gele Katwijkse t-shirts
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Het Katwijkse zand leverde meer op dan alleen 
grondsporen, zoals deze Merovingische fibula
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Via de Omgevingsdienst Regio Utrecht kreeg activi-
teitencoördinator Ton van Bommel de mededeling dat 
in Maarssen in 2017 een monumentale boerderij was 
afgebrand. De eigenaar wilde op dezelfde plaats aan 
de Zogweteringlaan een nieuwe woning bouwen. Van 
archeologische zijde was er geen bezwaar: de boer-
derij stond niet op de Archeologische Waardenkaart 
en onderzoek vooraf was dus niet verplicht. Deze ei-
genaar wilde echter graag weten of er toch nog niet 
iets van waarde of betekenis in de ondergrond van de 
bouwplaats zat. Dit was een uitgelezen kans voor vrij-
willigers van de AWN. 
Op de oproep van Van Bommel kwam een groep ge-
gadigden af, die in augustus 2018 een week de gele-
genheid kregen om het terrein op te graven. Ze legden 
een vloer van geglazuurde vloertegels en een vloer 
met twee lagen plavuizen boven elkaar bloot. Verder 
konden ze zich uitleven op een afvalkelder vol scher-
ven van aardewerk, glas en porselein. In totaal ging het 
om 110 kilo materiaal uit de Nieuwe Tijd. 

Plavuizen en scherven uit Maarssen

Een gedeelte van de Maarssense scherven ligt 
uitgespreid op een tafel in de ArcheoHotspot van 
Castellum Hoge Woerd in Utrecht, klaar voor uit-
werking

Trots prijkt de AWN-vlag aan een muurfundament tijdens de opgraving van Afdeling 12/Utrecht e.o. in 
Maarssen in 2018
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Het onderzoek in Katwijk was een landelijk gebeuren. 
Meestal hebben opgravingen waar AWN'ers bij be-

trokken zijn, een lokaal of regionaal karakter en worden 

ze door één van de afdelingen georganiseerd en uitge-
voerd.  Een voorbeeld is het onderzoek dat Afdeling 12/ 
Utrecht en omstreken uitvoerde bij Maarssen.
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Bij de voorbereiding van de aanleg van het bedrijven-
terrein Stichtse Kant was in 2013 een onderzoek ge-
daan naar een neolithisch kamp dat daar had gelegen. 
Naast vuurstenen werktuigen kwamen ook koppen 
van houten paaltjes aan het licht. Die vondst leidde 
een paar jaar later tot een opgraving, die werd uitge-
voerd door de archeologische dienst van de gemeen-
te Almere en onderzoeksbureau Transect. AWN-leden 
van Afdeling 21/Flevoland deden vanaf het begin mee 
met het onderzoek, waarvan de laatste campagne 
in 2018 werd afgesloten. Ook inwoners van Almere 
hielpen mee met het blootleggen van een uniek fe-
nomeen: een houten visweer, zo'n 4400 jaar geleden 
aangelegd in een meer dat hier toen lag. Een rij van 
vele honderden paaltjes, naast elkaar in de weke bo-
dem geslagen over een lengte van minstens 190 me-
ter, leidde de vissen in de val. 
Opgraven in een voormalige zeebodem is een uitda-
ging. Bij regen – en die viel er in overvloed – was het 
terrein een moddervlakte waarin nauwelijks te lopen 
was. Instromend grondwater zorgde voor instortende 
wanden en een sterk bemoeilijkt zicht op de kwetsbare 
paaltjes. Het blootleggen daarvan en het nemen van 
monsters vereiste ook bij goed weer grote concen-
tratie. De voldoening te hebben meegewerkt aan een 

uniek project en een belangrijke bijdrage te hebben 
geleverd aan het onderzoek, maakte alles de moeite 
meer dan waard. Bovendien werd de teamgeest door 
dit bijzondere soort werk krachtig versterkt!. 

Prehistorische palen uit Almere

Boven en onder: Niet voor smetvrezenden of kou-
kleumen: leden van Afdeling 21/Flevoland helpen 
bij het onderzoek naar een neolithische visweer, 
bewaard gebleven in de taaie klei van een vroe-
gere Eembedding aan de Stichtse Kant in Almere, 
2018
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Naast de 'eigen' opgravingen assisteren AWN'ers 
met grote regelmaat hun collega's van gemeenten 

en bedrijven bij hun opgravingen. Een bijzonder voor-

beeld is het onderzoek in Almere, waar op de vindplaats 
Stichtse Kant bij de A27 een uitzonderlijk prehistorisch 
fenomeen werd blootgelegd.
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In mei 2018 begonnen leden van Afdeling 21 samen 
met studenten archeologie uit Groningen aan de op-
graving van een houten scheepswrak dat in de Noord-
oostpolder bij het dorp Rutten was ontdekt. Met des-
kundige archeologische begeleiding en financiële 
steun van de gemeente Noordoostpolder legde het 
opgravingsteam het 30 meter lange wrak vrij. Het ge-
bruik van een graafmachine was uitgesloten vanwe-
ge de ondiepe ligging en het vele scheepshout; alles 
moest met de hand gebeuren. Daarbij verzamelden de 
gravers een schat aan prachtig geconserveerde on-
derdelen van de lading, uitrusting en bewapening. Tot 
de meer dan duizend geborgen voorwerpen hoorden 
mandflessen mét inhoud (wijn), tonnen, tinnen ser-
vies, navigatieapparatuur en kanonnen. Al deze objec-
ten lagen soms maar een paar decimeter onder het 
oppervlak. In de weken daarop kon de scheepscon-
structie worden onderzocht. De conclusie van het on-
derzoek was, dat het gaat om een bewapende koop-
vaarder uit Engeland, die ergens tussen 1715 en 1724 
is vergaan. Een goed behouden wrak met zo'n rijke 
lading is voor vrijwilligers een buitenkans die zich niet 
vaak voordoet. Des te groter is de voldoening om een 
bijdrage te kunnen leveren aan een waardevol stuk 
maritiem archeologisch onderzoek. 

De bodem van de voormalige Zuiderzee verbergt 
meer dan alleen prehistorische objecten. Het gebied 

is al sinds het droogvallen van de Noordoostpolder in 

de oorlogsjaren vermaard om zijn scheepswrakken, en 
ook daar houden de leden van de aAfdeling Flevoland 
zich intensief mee bezig.  

Engels scheepswrak in de Noordoostpolder  

Boven en onder: De prachtig geconserveerde restanten van scheepswrak 'NK47' in de Noordoostpolder 
– waarschijnlijk een vroeg-18e-eeuwse bewapende Engelse koopvaarder – komen uit de klei naar boven 
tijdens een onderzoek door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen en Afdeling 21/Flevoland
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'De Landelijke Werkgroep Acheologie Onderwater 
(LWAOW) organiseert ieder jaar de Basiscursus Mari-
tieme Archeologie. In vier dagen, bestaande uit een 
theorie- en een praktijkweekend, leren de cursisten de 
grondbeginselen van de maritieme archeologie. Daar-
bij wordt de LWAOW begeleid door medewerkers van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De prak-
tijk vindt plaats op het zogenaamde Schuitenkerkhof 
bij Bunschoten-Spakenburg, een verzamelplaats van 
ongeveer veertig wrakken van voornamelijk houten 
botters. Elk team kon tijdens het praktijkweekend een 
eigen wrak uitkiezen in het grensgebied van het Eem-
meer en het Nijkerkernauw bij Bunschoten-Spaken-
burg.' 
Zo begint het verslag van het Team Triton, bestaand 
uit vier amateur-wrakonderzoekers van duikclub Zee
ster en twee professionele duikers. Het is hun eind-
verslag van een vierdaagse speurtocht onder water, 
waarin ze het tijdens de LWAOW/RCE-basiscursus ge-
leerde in de praktijk moeten brengen. Daarbij doet het 
er niet zo toe dat het wrak dat ze hebben uitgekozen, 
heel klein is (nog geen vijf meter lang) en van heel 
recente datum. In tegenstelling tot de oude houten 
botters die in het Schuitenkerkhof zijn afgezonken, is 
dit een metalen bootje uit de tweede helft van de vo-
rige eeuw. De onderzoekers vermoeden dat het een 
palingvlet is, gebouwd tussen 1950 en 1980. Toch is 
het met alle onderwaterarcheologische égards be-
handeld, want daar gaat het om bij zo'n onderzoek. 
Alle handelingen – meten, fotograferen, bergen - zijn 

zorgvuldig vastgelegd en verantwoord. Zo werd ook 
de moeite genomen om een aan boord gevonden 
plastic zak van C&A nauwkeurig te dateren ('tussen 
1984 en 1998'). Of dat iets vertelt over het tijdstip van 
de onverklaarde ondergang van het bootje, is niet te 
zeggen. Ook die onzekerheid hoort bij gedegen on-
derzoek. Op basis van hun rapportage Onderzoek op 
de Spakenburg #46 heeft team Triton in 2019 zijn na-
tionaal erkende BMA-certificaat uitgereikt gekregen 
van het LWAOW-bestuur.

Tussen de wrakrijke polders van Flevoland en het 
vroegere vasteland ligt het Eemmeer. Ook daar lig-

gen wrakken, maar dan onder water in plaats van in de 

polderklei. De schepen zijn oefenobjecten van de dui-
kers die de Basiscursus Maritieme Archeologie van de 
LWAOW en de RCE volgen.

Gedegen onderzoek naar een minischeepswrak 

Het onderzoekschip Triton, waarmee 'Team Triton' het Eemmeer opvoer om zijn Basiscursus Maritieme 
Archeologie van de LWOW en RCE te volgen

Een van de zeer weinige objecten uit het wrak Spa-
kenburg #46 wordt geborgen: een plastic zak van 
C&A, die even zorgvuldig zal worden onderzocht 
als elke andere vondst
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Opgraven wordt wel 'destructief' archeologisch on-
derzoek genoemd, al is dat wel een erg negatie-

ve term ten opzichte van de zorgvuldigheid waarmee 
dat werk tegenwoordig wordt uitgevoerd. Zoals ge-
zegd is zulk onderzoek voor vrijwilligers aan nogal wat 
restricties gebonden. Gelukkig is er daarnaast veel 
'non-destructief' onderzoek, óók in het veld, dat door 
vrijwilligers kan worden uitgevoerd en dat van grote 
waarde is voor de collectieve archeologische kennis. 

Een groep AWN-vrijwilligers trekt speurend door het Haagse duingebied, waar scherven van IJzertijd tot 
Middeleeuwen aan het oppervlak liggen en getuigen van vroegere bewoning

Detectoramateurs in het veld. De metaaldetector 
kan zowel een bedreiging als een geweldig hulpmid-
del zijn voor de archeologie. De verantwoordelijke 
vrijwilliger zet het apparaat natuurlijk alleen in voor 
het goede doel, zoals in het kader van het PAN-pro-
ject

Veldverkenningen

B
er

t 
va

n 
d

er
 V

al
k

Po
rt

ab
le

 A
nt

iq
ui

ti
es

 o
f t

he
 N

et
he

rl
an

d
s

Links: ook grondradaronderzoek is te beschouwen 
als een vorm van veldverkenning. Op dit beeld wor-
den de contouren van een greppel op een ijzertijd-
vindplaats in Oerle zichtbaar: een blauwe strook 
door oranje, oerhoudende grond     P
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Tweemaal per jaar, na het ploegen en inzaaien in het 
late voorjaar en na de oogst in het late najaar, zoekt 
een vaste kern leden van Afdeling 19/Twente op een 
akkercomplex bij Mander naar vuurstenen voorwerpen 
uit het Midden-Paleolithicum. Mander staat al sinds 
1979 bekend als belangrijke en veelbelovende vind-
plaats van dit bijzondere materiaal, de nalatenschap 
van Neanderthalers die hier tienduizenden jaren ge-
leden rondtrokken. De gerenommeerde paleolithi-
cumkenners Dick Stapert, Lykke Johanssen en Marcel 
Niekus ondersteunen deze veldverkenningen inhou-
delijk. Zij beoordelen de opgeraapte stukken, waar 
naast onzekere artefacten ('incerto's') en vuurstenen 
voorwerpen uit het Neolithicum ook authentieke Ne-
anderthaler-artefacten tussen zitten. De teller stond 
in 2018 op 183, waarvan er 138 door AWN-leden zijn 

verzameld tijdens hun systematische veldlopen. In dat 
jaar vonden ze er 14, 10% van het totaal. In de mees-
te gevallen gaat het om afslagen en kernen, feitelijk 
restproducten van de vervaardiging van werktuigen. 
AWN-lid José Elfrink vond zo'n 'echt' werktuig: een 
fraaie schaaf die, met de andere vondsten, zal worden 
overgedragen aan het provinciaal depot in Deventer. 

Kernen, afslagen en een schaaf uit Mander

Zoeker Kees de Rooij toont een vuurstenen schaaf 
die hij op de Manderse akker heeft gevonden: op 
het spoor van de Neanderthaler!
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Systematisch zoeken AWN-leden de ook in archeologisch opzicht vruchtbare akker bij Mander af, die een 
van de rijkste Midden-Paleolithische vindplaatsen van Nederland is

Door middel van veldverkenningen wordt een van de 
meest veelbelovende vindplaatsen onderzocht van 

materiaal uit het Midden-Paleolithicum, de tijd van de 
Neanderthaler, bij Mander in Twente. 

Deze vuistbijl, gevonden in 1981, is het pronkstuk 
van de collectrie-Mander   
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Minstens even oud als de paleolieten uit Mander, 
maar van een andere categorie, zijn de vondsten 

die werden verzameld op volkomen nieuw land: 
de Markerwadden. 

De Markerwadden zijn sinds 2016 aangelegd om het 
ecosysteem en de waterkwaliteit van het Markermeer 
te verbeteren. Er zijn vijf kunstmatige eilanden ge-
pland, opgeworpen met grond uit de bodem van het 
meer zelf. Holocene klei- en veenlagen werden ge-
bruikt voor de moerassen, pleistoceen zand uit win-
putten van wel 40 meter diepte, voor de randen en 
stranden. Het eerste eiland werd in 2018 toegankelijk, 
en al in maart van dat jaar betraden AWN'ers van Af-
deling 21/Flevoland deze nieuwe oude bodem voor 
een eerste verkenning. In samenwerking met terrein-
beheerder Natuurmonumenten bekeken ze in de eer-
ste plaats de opgespoten pleistocene zanden. Daarin 
bevinden zich naast brokken vuursteen ook fossiele 
botten van ijstijdfauna, zoals mammoeten en wolhari-
ge neushoorns. De vrijwilligers raapten inderdaad een 
slagtand van een mammoet en een kies van een wol-
harige neushoorn op uit het zand. Deze dateren uit de 
laatste ijstijd, het Weichselien. Een vuurstenen spits 
bleek nog ouder te zijn; die was door Neanderthalers 
achtergelaten. Van veel later datum was een bijl die 
gemaakt was van een stuk edelhertgewei. Groningse 
archeologen dateerden dit werktuig in het Mesolithi-
cum. 
De resultaten van deze eerste verkenning zijn nog 
maar het begin van een lange reeks ontdekkingen die 

hier verwacht mogen worden, van vuistbijl tot vlieg-
tuigresten. Eilandwachters hebben al meer vondsten 
aangedragen die bloot kwamen te liggen vanonder 
het verstoven zand. Zowel de pleistocene als de ho-
locene ondergrond van de Markerwadden bevatten 
ongetwijfeld nog veel en gevarieerd archeologisch 
materiaal – een onverwachte en welkome bijvangst 
van dit project. 

Oude botten op nieuwe wadden

In dit pas opgespoten zand liggen resten van tienduizenden jaren oud

Paleolithisch materiaal, opgeraapt tijdens veldver-
kenningen door leden van Afdeling 21/Flevoland
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Het is een vertrouwd tafereel voor veel AWN'ers: de 
schervenavond. Een groep leden zit in de werkruim-

te van de plaatselijke afdeling bij elkaar aan grote ta-
fels, ieder met een collectie scherven – soms ook ander 
materiaal – dat van een eigen opgraving of veldver-

kenning afkomstig is en nu gewassen, gesorteerd en 
gedetermineerd moet worden. Het is de noodzakelijke 
tussenfase tussen vondst in het veld en publicatie op 
papier. 

Uitwerken en vondstdeterminatie

Leden van Afdeling 23/Kempen en Peelland zoeken 
de scherven uit van een voorraadpot uit de Vroege 
IJzertijd. Voordat ze van het brokkelige materiaal 
één geheel hebben gemaakt, zullen ze er 600 uur 
aan besteden
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Een voorbeeld van hoe grootschalig en systematisch een materiaalonderzoek kan worden opgezet: stapels 
dozen, voorzien van een foto van de inhoud, en goedbemenste uitlegtafels tijdens het uitwerken van vond-
sten van de Nijmeegse Piersonstraat
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Rechts: Het begin van de puzzel: passen deze scher-
ven aan elkaar?
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In mei 2018 ontdekten oplettende AWN'ers in een kale 
strook langs een fietspad tussen Beek en Nijmegen 
Romeinse scherven. Zo vreemd was dat niet: hier vlak-
bij lag de canabae, de nederzetting rond de legioens-
vesting die hier ooit lag. De verzamelde scherven wer-
den thuis gewassen en gedroogd, waarna ze naar het 
Archeologisch Depot van de gemeente Nijmegen wer-
den gebracht. Daar determineerden leden van Afde-
ling 16/Nijmegen en omstreken het materiaal, gehol-
pen door deskundigen van de gemeente. Het meeste 

aardewerk dateert uit de late eerste eeuw na Chr., de 
tijd waarin de castra van het Tiende Legioen de stuw-
wal van Nijmegen domineerde en de ernaast gelegen 
nederzetting bloeide. 
Het gaat om bodems, rand- en wandscherven van 
gebruiksaardewerk van de toenmalige bewoners. Ro-
meins Nijmegen bestaat uit vele duizenden puzzel-
stukjes, waarvan de vrijwilligers er weer een hebben 
kunnen bijleggen. 

Scherven uit het kampdorp 

Wie verwacht hier Romeinse scherven? In ieder ge-
val verzamelen oplettende leden van Afdeling 16/
Nijmegen het nodige scherfmateriaal uit dit afge-
spoelde talud

Het stempel van een terra sigillata-kommetje wordt 
'afgerubd'

Bureau Archeologie Nijmegen nodigde Afdeling 16 uit 
voor samenwerking rond een paar bijzondere projec-
ten: veldonderzoek dat al tientallen jaren eerder was 
uitgevoerd, maar nooit was uitgewerkt. In de zomer 
van 2018 werden kratten materiaal uit de schappen 
gehaald die in 1990-1991 waren gevuld in de Pier-
sonstraat. Hier was na 1900 een vervallen sloppen-
buurt gesloopt en vervangen door de eerste sociale 
woningen van Nijmegen. Op hun buurt moesten die 
huizen in 1990 deels wijken voor nieuwbouw. Toenma-
lig stadsarcheoloog Jan Thijssen nam de gelegenheid 
te baat om resten van bewoning in kaart te brengen 
en te verzamelen van een sociale klasse die meest-
al ongezien blijft. Doordat de afvalkuilen die de be-
woners groeven, zelden of nooit werden geruimd of 
geschoond, bleef de weerslag van hun verblijf rela-
tief compleet bewaard. In het project Van Zwanegas 
tot Piersonstraat: van rijkeluishoven tot achterbuurt 
is een waardevolle archeologische bijdrage geleverd 
aan een stuk sociale geschiedenis (zie ook p. 26) . 

Afval uit de achterbuurt
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Afdeling 16/Nijmegen en omstreken bekeek twee heel 
verschillende vondstcomplexen: Romeinse scherven 

die ze zelf met grote regelmaat aandragen van een bij-

zondere vindplaats, en afval uit de Nieuwste Tijd van 
Nijmegenaren die het niet breed hadden. 

Stapels dozen met vondsten uit de Piersonstraat 
in het Archoelogisch Depot van Nijmegen wachten 
op uitwerking    
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Het archeologisch onderzoek in het tracé van de 
Amsterdamse Noord-Zuidlijn trok nationaal de aan-

dacht, vooral door de permanente expositie van dui-

zenden objecten in het metrostation Rokin en de uitge-
breide catalogus Spul.

Verschillende leden van Afdeling 5/Amsterdam hiel-
pen ook in 2018 met het uitwerken van de gigantische 
hoeveelheid voorwerpen – om precies te zijn: 697235 
stuks - die bij de opgravingen in het metrotunneltracé 
werden verzameld. Medewerkers van Monumenten en 
Archeologe van de gemeente Amsterdam en diverse 
specialisten bogen zich over de gebruikelijke zalfpot-
jes, luizenkammen en klotendolken, maar ook over 
grammofoonplaten, mobiele telefoons en creditcards 
die in veel recenter tijd in het water van het Rokin 
waren beland. Op het kantoor van de archeologische 
dienst en in de ArcheoHotspot van het Allard Pierson 
Museum werd het materiaal gewassen en gedocu-
menteerd. 9500 vondsten zijn langs de roltrappen van 
het metrostation Rokin te zien voor een publiek dat 
net zo breed is samengesteld als de stadsbewoners 
die de voorwerpen in de voorgaande eeuwen in het 
water gooiden. 

Spul uit Amsterdam

Verloren of weggegooid door Amsterdammers uit 
alle eeuwen, uitgezocht door vrijwilligers, nu voor 
iedereen te zien in metrostation Rokin

Vrijwilligers sorteren materiaal uit dat naar boven komt bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. 
Het Centraal Station overziet hun werkzaamheden
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Archeologie en historie zijn elkaars naaste buren. 
Voor wat de protohistorie en recentere perioden be-

treft, kan gedegen archeologisch onderzoek niet zon-
der een historische component. Bij de uitwerking van 
het materiaal in de Piersonstraat (p. 24) dat uit de laat-
ste paar eeuwen dateert, is historisch inzicht absoluut 
onmisbaar. De Nijmeegse Afdeling 16 die het materiaal 
uit het bodemarchief bekijkt, neemt dan ook de papie-
ren uit het reguliere archief mee. 

Historisch onderzoek

Een werkgroep van Afdeling 12/Utrecht e.o. ont-
fermt zich sinds 2018 over het omvangrijke archief 
van Cor Kalee (1937-2017), een professioneel wer-
kende amateur die een imposante hoeveelheid ge-
gevens verzamelde over met name de Romeinse ar-
cheologie van stad en provincie

Het onderzoek van de bewoningsgeschiedenis van 
de Nijmeegse Piersonstraat, een in sociaal opzicht 
eenvoudige maar ook veelbewogen en interessante 
straat, is begonnen als archeologisch project, maar 
wordt veel breder opgezet. De ontwikkeling van de 
kadastrale percelen en de daarop gebouwde huizen 
geeft inzicht in de manier waarop de wijk is gegroeid 
en veranderd door de jaren heen. Kaarten, ansichten 
en foto's vullen het beeld in, maar minstens zo belang-
rijk – en lastiger te achterhalen – zijn gegevens over de 
bewoners. Wie waren dat, wat deden ze voor de kost 

en hoe lang betrokken ze een woning? Ook interviews 
met oudere wijkbewoners staan op het programma. 
De gebeurtenissen aan het einde van de oorlog, toen 
de straat gevechtsterrein was, en zeker de roemruchte 
Piersonrellen in 1981 staan bij velen nog in het geheu-
gen gegrift. Voor de periode vóór 1900 wordt gekeken 
naar gegevens over hygiëne en afvalproblematiek, 
aspecten die goed aan het archeologisch bestand te 
koppelen zijn. Het geheel moet leiden tot een comple-
te omgevingsanalyse van een straat die anders moge-
lijk nooit zo goed bestudeerd zou zijn. 

Kaarten en foto's van een arbeidersstraat

Het uitwerken van de sporenkaarten van de opgra-
vingen uit de jaren '90 in de Piersonstraat hoorde 
bij het historisch project naar deze voormalige 
volksbuurt…

…net als het verzamelen van oude foto's, zoals 
deze van de Zwanengas zoals de Piersonstraat 
rond 1900 nog heette
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Afdeling 6/Rijnland verzorgt naast haar periodiek Re-
nus ook een complete Renus-reeks. De delen uit de 
reeks kunnen korte opgravingsverslagen van rond de 
30 pagina's zijn, maar ook uitgebreide rapporten. Ze 
kunnen worden besteld bij de afdeling, waarna ze via 
print on demand worden gedrukt. In de verslagperio-
de verschenen niet minder dan dertien delen: zeven 
in 2018, twee in 2019 en vier in 2020. Ze behelzen uit-
eenlopende onderwerpen als een vroegmiddeleeuw-

se waterput in Oegst-
geest, een buitenplaats 
in Alphen aan den 
Rijn en de loop van de 
veenstroom de Oude 
Bodegrave in het ge-
lijknamige dorp. Naast 
deze rapporten produ-
ceert de afdeling ook 
publieksboekjes, waar-
van er in 2020 twee ver-
schenen: een overzicht 
van de archeologie van 
Voorschoten en het 
Merovingische graf-
veld van Rijnsburg. De 
rapporten zijn verkrijg-

baar voor zowel leden als (tegen een kleine meerprijs) 
niet-leden. De afdeling draagt via deze reeks bij aan 
zowel het kennisbestand van als het draagvlak voor de 
regionale archeologie. 

Een Rijnlandse reeks

De omslag van Renus, een van de oudste en meest 
regelmatig verschijnende periodieken van een 
AWN-afdeling, in dit geval Afdeling 6/Rijnstreek

Het eindresultaat van ieder onderzoek is – of hoort 
dat te zijn – de publicatie ervan. Alleen dan zijn de 

gegevens van het onderzoek voor iedereen beschik-
baar. Het publiceren en produceren kost minstens zo-
veel tijd en energie als het opgraven en uitwerken bij 

elkaar. Er zijn naast parate kennis ook kennis van en 
beschikbaarheid over literatuur voor nodig. Voor vrij-
willigers is dit alles een bijzondere uitdaging. Toch zijn 
sommige afdelingen in staat om niet alleen te publice-
ren, maar een hele reeks in stand te houden.

Publicaties

Een selectie uit de publicaties die onder auspiciën of met medewerking van de AWN en haar afdelingen en 
werkgroepen werden gerealiseerd: Project Landgoed Oorsprong, over onderzoek naar schuttersputten bij 
Oosterbeek (2018); Echo's van het verleden, over prospectie met grondradar (2020) en Speuren in het veen, 
over 60 jaar archeologie in de Zaanstreek  (2020)

Omslag van deel 15 van de Re-
nus-reeks die de afdeling uitgeeft
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De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
(LWAOW) neemt onder de AWN-afdelingen een apar-

te plaats in. Haar aandachtsgebied ligt niet op het land 
maar onder water en ze opereert niet lokaal of regio-
naal maar, zoals de naam al zegt, landelijk. De activi-

teiten van de leden spelen zich af in de kustwateren, 
in de rivieren en op de grens van water en land, en zijn 
niet alleen beperkt tot schepen of tot de vroegere pe-
rioden. De LWAOW vierde in 2019 haar 25-jarig bestaan 
en bracht ter gelegenheid daarvan een publicatie uit. 

Na de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 uit 2007 ver-
scheen in 2019 deel 2, waarmee een echte reeks is 
ontstaan. Het boek is gemaakt in samenwerking met 
de STIMON (Stichting Maritiem Onderzoek Nederland). 
Bijna dertig leden van LWAOW en STIMON leverden 
bijdragen en zetten samen meer dan 45 maritieme 
vindplaatsen op de kaart. Ze zijn ondergebracht in 
verschillende deelhoofdstukken, die de Waddenzee, 
het IJsselmeer, de Noordzee, de grote rivieren, de 
Zeeuwse wateren en sites in 'overig binnenland' be-
treffen, waarbij steeds de wijde omgeving is meege-
nomen. De onderwerpen zijn navenant gevarieerd: van 
17e-eeuwse kanonnen in de Noordzee tot 13e-eeuwse 
kloostermoppen in het Friese Bergumermeer, en van 
dijkrestanten in het IJsselmeer tot het wrak van een 
Engelse bommenwerper in de Lek. Die laatste vondst 
valt in een categorie die sterk in de belangstelling 
staat: getuigen uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 
de bundel er een aantal beschrijft. Bij elke vindplaats 
zijn foto's, kaarten en een uitgebreide beschrijving 
gevoegd. De onderwatervrijwilliggers leveren door 
hun kennis en inzet een belangrijke bijdrage aan de 
onderwaterarcheologie in Nederland. 

Maritieme vindplaatsen in Nederland

Leden van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW), in dit geval half boven water, 
met het restant van een schaapswrak

Omslag van de Bundel Maritie-
me Vindplaatsen 2, die in 2019 
verscheen. 
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Educatie

De archeologische wetenschap en haar methoden en 
technieken zijn voortdurend aan verandering on-

derhevig, en de archeoloog moet zich dan ook voort-
durend in de praktijk bijscholen. Dat geldt beslist ook 
voor vrijwilligers. De AWN heeft dan ook altijd educatie 
als speerpunt gekend: het bijleren van nieuwe kennis en 
het doorgeven daarvan aan elkaar en aan buitenstaan-
ders. De vondst van een paardenskelet op de slikken bij 
Rilland op Zuid-Beveland was aanleiding tot zelfstudie 
en onderwijs. 

Educatie en presentatie

Basisschoolleerlingen uit Houten steken wat op van 
archeologie, onder begeleiding van Joop van Herwij-
nen van de lokale AWN-Werkgroep Leen de Keijzer

Al in 2007 had een groep AWN'ers van Afdeling 10/
Zeeland, die regelmatig de slikken van het Verdron-
ken Land van Rilland verkende, een bijna compleet 
paardenskelet geborgen uit een kuil in een veenlaag. 
Dat wakkerde de belangstelling aan voor een vaak 
gevonden categorie materiaal: dierlijk bot. Voor wie 
er niet in is getraind, is het determineren van losse 
botten aan de hand van literatuur een lastige opga-
ve. Via de SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
kwam de groep in contact met biologe Betty Ras. Zij 
stelde met de vele botten die de AWN'ers in de loop 
der jaren hadden verzameld een vergelijkingscollectie 
samen. Haar eerste onderzoeksobject was het paard 
van Oud-Rilland, waarvan ze alle botten determineer-
de, nummerde en ordende. Daarna volgden andere 

botten van andere dieren. Ieder skeletelement werd 
gemerkt met een code, waaruit de naam van het ele-
ment en de diersoort blijkt. Het geheel werd ook gedi-
gitaliseerd. De zo gegroeide referentiecollectie is een 
uitstekend hulpmiddel voor het beschrijven van deze 
vondstcategorie, die een belangrijk onderdeel kan zijn 
van de interpretatie van een vindplaats. Op deze ma-
nier leren niet alleen vrijwilligers de ins en outs van de 
gevonden resten kennen, inclusief de Latijnse namen. 
Ook (jeugdige) belangstellenden van buiten de AWN 
zijn juist door dit materiaal gefascineerd en worden 
gestimuleerd om het te helpen zoeken en erover te 
leren. Ook lenen de botten zich goed voor het houden 
van kleine exposities.

Botten uit Zeeuwse slikken

Dierenbotten, verzameld door vrijwilligers van Afdeling 10/Zeeland op het Verdronken Land van Rilland, 
krijgen een plaats in een eigen vergelijkingscollectie. Ook jongere onderzoekers profiteren van die kennis-
bron
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Archeologie is niet alleen in woorden te vatten. De 
voorwerpen die worden opgegraven of opgeraapt 

zijn de basis van alles wat er vervolgens wordt onder-
zocht en beschreven. Voor de meeste mensen zijn die 
objecten, hoe oud of onaanzienlijk ze soms ook zijn, 
het middelpunt van hun belangstelling voor het verle-
den. Leden van de AWN werken dan ook vaak mee aan 
presentaties of organiseren die zelf. Ook in de verslag-
periode 2018-2020 waren op verschillende plaatsen in 
het land exposities van AWN-werk te zien. We noemen 
er twee, in 2018-2019 georganiseerd in Het Gooi en in 
Grave. 

Het verleden van Houten en de manieren om dat 
verleden te achterhalen worden beschreven en geïl-
lustreerd in de tentoonstellingsgids Van IJzertijd tot 
nieuwbouwwijk (2020), samengesteld door Werk-
groep Leen de Keijzer

Geologisch Museum Hofland in Laren was de gastin-
stelling van de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen, 
archeologie in het Gooi tussen Vecht en Eem, die Af-
deling 13/Naerdinckland in 2018 in samenwerking met 
het museum organiseerde. De voorwerpen waren van-
zelfsprekend allemaal gevonden in Het Gooi en door 
de afdeling bijeengebracht uit verschillende verzame-
lingen en depots. De organisatoren hadden voor hun 
bruiklenen een beroep gedaan op particuliere col-
lecties, de Stichting Loosdrechts Porselein, het Rijks-
museum van Oudheden in Leiden en uiteraard het 
Provinciaal Archeologisch Depot in Castricum. Uit alle 
perioden waren vondsten te zien: van paleolithische 
vuistbijlen via Romeinse munten tot 19de-eeuwse mi-
litaire uitrustingsstukken van de Franse Kamp in Bus-
sum. Voor het eerst werd een archeologisch overzicht 
gegeven van het leven in Het Gooi door de millennia 
heen. Zowel de bijdrage van de AWN – met name af-
delingsvoorzitter Sander Koopman, die als projectlei-
der optrad –  als die van het museum, met archeologe 
Anne Hartog als gastconservator, werd op vrijwillige 
basis geleverd.  

Gevonden Voorwerpen in Laren

Boven en links: Gastconservator Anne Hartog staat 
trots naast een ingerichte vitrine op de tentoon-
stelling Gevonden Voorwerpen in Laren (2018), met 
daarin een overzicht van de Gooise archeologie
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In 2018 bestond Afdeling 16/Nijmegen e.o. 50 jaar. In 
het Graafs Museum organiseerden de leden een ju-
bileumtentoonstelling over het vele archeologische 
werk dat in die halve eeuw op vrijwillige basis was ver-
richt. In de titel Archeologie in onze achterTuijn. Vijftig 
jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en Omstreken 
staat geen tikfout: het werk en de collectie van Wim 
Tuijn, mede-oprichter van de afdeling, kregen speciale 
aandacht. Nooit eerder getoonde voorwerpen kregen 
een plaats in de vitrines. De tentoonstelling, waaraan 
verschillende lokale werkgroepen meewerkten, was 
zowel chronologisch als geografisch breed opgezet. 
Er waren vondsten te zien uit Grave, Heumen, Cuijk, 
Wijchen, Gennep, Deest, Huissen en Nijmegen zelf. Ze 
dateerden uit een periode van Neolithicum tot Twee-

de Wereldoorlog, een onderwerp dat zeker in en om 
Nijmegen de laatste jaren bijzondere aandacht heeft 
gekregen. De Romeinse tijd was vanzelfsprekend 
ruimschoots vertegenwoordigd, met als topstuk een 
gezichtsmasker uit Nijmegen. Foto's van het werk van 
de afdeling in de beginjaren vormden waardevolle il-
lustraties, en een gelijknamige publicatie bewaart de 
gegevens van de tentoonstelling voor latere belang-
stellenden. 

Archeologie in de achtertuin in Grave

Affiche van de expositie Archeologie in onze achter-
Tuijn, waarin zowel de archeologie van Grave als 
vrijwilliger Wim Tuijn in de schijnwerpers werden 
gezet.

Het Graafse ijzertijdaardewerk op het affiche in 
detail

Sommige publieksactiviteiten van AWN-afdelingen 
zijn niet te vangen onder één noemer. Ze omvat-

ten meer dan alleen een presentatie of publicatie, en 

hebben vaak een (inter)actief karakter. Bijna altijd is er 
sprake van samenwerking met lokale of regionale part-
ners. 

Activiteiten en evenementen 

Niets laat het 'brede publiek' in-
dringender kennis maken met het 
werk van de archeoloog dan een 
goed georganiseerde Open Dag 
op een opgraving. Het onder-
zoek naar de Romeinse vindplaats 
Krommenie-'t Hain, waarbij de 
AWN nauw betrokken was, trok in 
2018 veel bekijks A
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Het jaar 2018 stond in Het Gooi op alle mogelijke ma-
nieren in het teken van de regionale archeologie. Af-
deling 13 organiseerde samen met een groot aantal 
partners uit de erfgoed- en natuur- en milieuwereld 
een pakket activiteiten voor een zo breed mogelijk 
publiek. Er werd een beroep gedaan op het comple-
te netwerk van de regionale werkgroep Leergang 
Gooiologie: het Geopark Gooi en Vecht, de stichting 
Tussen Vecht en Eem, de Universiteit van Amsterdam, 
IVN Natuureducatie, Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging, de Stichting Omgevingsedu-
catie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE), de Vogel-
werkgroep het Gooi, de Volksuniversiteit, Fietsgilde 
Het Gooi, Geologisch Museum Hofland en uiteraard 
AWN-Naerdincklant. De samenwerking van de laatste 
twee partijen bij de tentoonstelling Gevonden Voor
werpen werd al genoemd. De andere partijen partici-

peerden in uitlopende deelprojecten, zoals een uitge-
breid lezingenprogramma, een excursie naar Gooise 
grafheuvels, fietsroutes, archeologische wandelingen, 
en speurtochten, pottenboetseersessies en 'opgra-
vingen' voor kinderen. Er werd ruim aandacht aan het 
project besteed in de media, en een AWN-basiscursus 
archeologie werd in 2019 helemaal 'uitverkocht'. Het 
was moeilijk om je in dat jaar aan het verleden van de 
streek te onttrekken. 

Gooise archeologie als totaalconcept

Gooiologie in de open lucht; deelnemers aan een 
excursie naar grafheuvels op een van de Gooische 
heidevelden
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De tentoonstelling Gevonden Voorwerpen die op 
p. 30 is beschreven, maakte deel uit van een com-

pleet evenementenpakket waaraan Afdeling 13/  
Naerdinckland een substantieel aandeel had. 
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Samenwerking met partners in veelzijdige projecten 
werd ook in Zuid-Holland nagestreefd en gereali-

seerd, zoals de volgende twee projecten laten zien.

'Hoe verhoud je je als mens tot de historie van je om-
geving en hoe breng je dat in verband met archeolo-
gische vondsten in het landschap?' vroegen in 2018 
de organisatoren van het project Zuid-Hollandse Ar-
cheologie en Aardkunde voor het Publiek, afgekort 
ZHAAP. Het antwoord: 'door meer kennis van de eigen 
omgeving en de bewoningsgeschiedenis zal het ge-
voel van plaats herkenning en trots toenemen.'  Het 
project bracht de vorming van het landschap en het 
bodemarchief met elkaar in verband en maakte door 
middel van gezamenlijk onderzoek zichtbaar hoe geo-
logische processen hun invloed hadden op de be-
woningsmogelijkheden. Het richtte zich vooral op de 
omgeving van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, 
Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht. Afdelingen 6/
Rijnstreek, 7/Den Haag en omgeving, 8/Helinium en 
11/Lek- en Merwestreek participeerden in dit inspire-
rende en veelzijdige publieksproject.  Erfgoedlessen, 
geo-archeolabs, lezingen, een reizende tentoonstel-
ling, fietsroutes en een verkiezing van een top-10 van 
betekenisvolle Zuid-Hollandse locaties maakten er 
deel van uit. 

Archeologie en aardkunde in Zuid-Holland voor iedereen 

Bij een excursie in de Wassenaarse 
duinen in het kader van het project 
ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie 
en Aardkunde voor het Publiek) be-
kijken deelnemers zojuist opgehaalde 
boorkernen

Een 'mobiele expositie' met panelen en beeld-
schermen maakte deel uit van het ZHAAP-project 
en reisde langs bibliotheken en gemeentehuizen 
in Zuid-Holland
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Een heel aparte plaats neemt het Masamuda Educatief 
Archeologisch Erf in de Vlaardingse Broekpolder in, 

waar AWN'ers ook in 2018-2020 actief waren. 

Op een groot, weelderig begroeid terrein in de Broek-
polder hebben vrijwilligers van de Federatie Broek-
polder een educatief erf ingericht. Daar verrijzen 
ambachtelijk nagebouwde prehistorische en middel-
eeuwse boerderijen, zoals die in de nabije omgeving 
zijn opgegraven. Ze zijn het toneel van allerlei activi-
teiten voor jong en oud, zoals pottenbakken en boog-
schieten. Leden van Afdeling 8/Helinium zijn zowel bij 
de bouw en het onderhoud van de reconstructies als 
bij de leefexperimenten nauw betrokken. Samen met 
onderwijzers, het Erfgoedlab van Museum Vlaardin-
gen en het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) 
ontwikkelen de vrijwilligers lesprogramma's voor het 
plaatselijke basis- en voortgezet onderwijs.

Het verleden op ware grootte in Vlaardingen verbeeld 

Vlaardingse vrijwilligster Hilde van Wensveen 
boetseert op het Vlaardingse Educatief Archeolo-
gisch Erf een karakteristieke Vlaardingenpot 

Alles met de hand gemaakt: deelnemers aan de  AWN ALV 2018 bewonderen een door vrijwilligers ge-
maakte boomstamkano en een boerderij op het terrein van het Educatief Archeologisch Erf in de Vlaar-
dingse Broekpolder
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AWN-afdelingen geven vaak acte de présence op 
open dagen en evenementen rond regionale ar-

cheologie.  Ook bij die gelegenheden wordt samenge-
werkt met partners in de regio, zoals op een welbezoch-
te open dag in het Groningse Nuis.

10 maart 2018 was de Dag van de Noord-Nederlandse 
Archeologie. Hij werd gevierd in het NAD, het Noorde-
lijk Archeologisch Depot in Nuis, waar de drie noorde-
lijke provincies hun archeologische collecties opslaan 
en beheren. Afdeling 1/Noord-Nederland was met het 
NAD medeorganisator van de dag, waar zo'n 750 be-
zoekers van konden genieten. Ze konden rondkijken 
bij meer dan twintig stands en daar alles te weten 
komen over de noordelijke archeologie. Er werden 
lezingen gehouden en rondleidingen georganiseerd, 
terwijl experimenteel-archeologen demonstraties ga-
ven van vuursteenbewerken en potten draaien.  Eve-
nementen als deze zijn, naast opgravingen, bij uitstek 
geschikt om een breder publiek te interesseren.

Archeo-demonstraties in Nuis 

'Vuursteensmid' Ernest Mols geeft een demonstratie van zijn kunnen op de dag van de Noord-Nederlandse 
Archeologie in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (2018). Afdeling 1/Noord-Nederland had een 
belangrijk aandeel in de organisatie

Depotmedewerkster Amy Kuiper leidt bezoekers 
rond tussen de stellingkasten van het NAD
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Alle aspecten van publieksarcheologie komen bij 
elkaar in de ArcheoHotspots, speciale ruimtes bij 

instellingen met een archeologische functie. Hier kan 
iedereen – niet alleen de georganiseerde vrijwilligers – 
het soort werk doen dat de traditionele bezigheid is van 
AWN'ers: uitzoeken en uitwerken van vondstcomplexen. 
Het doel is zoveel mogelijk belangstellenden zo actief 
mogelijk laten deelnemen aan archeologisch handwerk. 
Het project ArcheoHotspots bestaat sinds 2016 en telt 
meer dan twintig locaties in het hele land. De AWN is 
hier als partner nauw bij betrokken en is vertegen-
woordigd in het bestuur. Zijn leden zijn vaak onmisbare 
krachten op de Hotspots zelf. 

ArcheoHotspots

Marlyn Everink, coördinator van de ArcheoHotspots, 
poseert naast het logo van haar organisatie
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AWN'ers, gemeentelijk archeologen van Utrecht en medewerkers van Landschap Erfgoed Utrecht bekijken 
de zending Jugendstil-materiaal dat zojuist de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd is binnengebracht 
(zie ook p. 37) 
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In 2017 had onderzoeksbureau RAAP een opgraving 
uitgevoerd in de Utrechtse wijk Rotsoord, waarbij 
opmerkelijke vondsten waren gedaan. Voor de ver-
andering ging het niet om Romeins, middeleeuws of 
17e-eeuws aardewerk, maar om duizenden scherven 
van art nouveau ('Jugendstil') vazen, schalen en bor-
den uit de tijd rond 1900. Hier hadden werknemers 
van de toenmalige Faience- en Tegelfabriek 'Holland' 
de resten van gebroken producten, maar ook afge-
keurde ontwerpen in een kuil gestort. Aan de vrijwilli-
gers van de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd 
viel in 2018 de taak ten deel om dit recente, maar uit-
zonderlijke materiaal uit te zoeken. Het werk vergde 
meer zorgvuldigheid dan bij het gebruikelijke scher-
venmateriaal. De ontwerpers hadden met potlood of 
waterverf gewerkt op het ongeglazuurde vaatwerk. De 
afbeeldingen (en daar ging het om) waren dus uiterst 
kwetsbaar, en de vrijwilligers werkten met handschoe-
nen aan. Een specialiste gaf in juni twee dagen lang 
een demonstratie keramiek restaureren, waarbij ze 
het tere Jugendstilmateriaal als werkmateriaal nam. 

Utrechtse Jugendstil uitgezocht

Vondsten uit (over)grootmoeders tijd: een collec-
tie Jugendstilscherven, opgegraven productieaf-
val van een aardewerkfabriek uit de vorige fin de 
siècle

Een gehoodie'de jonge bezoeker pakt met handschoentjes de tere art nouveau-scherven aan die op de 
uitlegtafel van de ArcheoHotspot zijn klaargelegd
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AWN'ers participeren zelf volop, zoals in 2018 in de 
fraaie Hotspot in Castellum Hoge Woerd in Utrecht-

Leidsche Rijn.
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De AWN beschouwt zich in de eerste plaats als verbin-
dend element: tussen wetenschap en maatschappij, 

tussen beleid en burger, en tussen leden van verschil-
lend pluimage onderling. Soms is die verbinding lastig 
te bewerkstelligen en staan partijen te ver uit elkaar. 
Dan is de AWN ook bereid en in staat om fel op te ko-
men voor het archeologisch belang.  
Minstens zo belangrijk is het meepraten over beleid, via 
het Groot Reuvens Overleg waarin alle archeologische 
groeperingen elkaar tegenkomen, in gesprekken met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), OCW, 
de Provincies en vooral Gemeentes. Een goede band 
met de gemeentelijke of regionale archeoloog is hier-
bij altijd van essentieel belang gebleken. Het Landelijk 

Bestuur heeft zich in de verslagperiode vooral gericht 
op de nieuwe Omgevingswet en de implicaties hiervan 
voor het erfgoed, de aankomende evaluatie van de Erf-
goedwet, het samen optrekken met andere Erfgoedor-
ganisaties en de positionering van onderwaterarcheo-
logie.   
Onderstaand voorbeeld – er zijn er meer te bedenken, 
zoals de gemeente Cuijk waar alleen het Romeinse erf-
goed leek mee te tellen – laat zien hoe een goed ge-
organiseerde lobby met een goed onderbouwd betoog 
het verschil kon maken.  

Archeologie en beleid 
Belangenbehartiging

Het voormalige eiland Wieringen, onderdeel van de 
gemeente Hollands Kroon, is al sinds jaren een ar-
cheologisch hoogst waardevol gebied, niet in de laat-
ste plaats door de vele sporen van de aanwezigheid 
van Vikingen op het eiland. De losse gemeentelijke re-
gels op het gebied van archeologische monumenten-
zorg waren niet in overeenstemming met het belang 
van het plaatselijk bodemarchief. Toen in april 2019 
een projectontwikkelaar met toestemming van de ge-
meente een groot gat groef op archeologisch waarde-
vol terrein, kwam de AWN in het geweer. Gesprekken, 
verzoeken en bezwaren richtten in eerste instantie 
weinig uit. Dat veranderde toen Afdeling 9/Noord Hol-
land-Noord, in het bijzonder de werkgroep Kop van 
Noord-Holland, een oproep deed aan leden en me-
destanders om massaal naar een raadsvergadering te 
komen. De voorzitter van het landelijk AWN-bestuur 

voerde er persoonlijk het woord over de nonchalante 
en schadelijke benadering van de gemeente op ar-
cheologisch gebied. Dat hielp; er volgden nieuwe ge-
sprekken, die in beter beleid en samenwerking met de 
regionale intergemeentelijke organisatie Archeologie 
West-Friesland resulteerde. Al in 2020 was merkbaar 
dat de gemeente zorgvuldiger omging met de archeo-
logische waarden en dat er werd opgegraven op plek-
ken waar dat voorheen niet noodzakelijk werd geacht. 
De bemoeienis van AWN heeft hier duidelijk het ver-
schil gemaakt. 

Steun voor archeologie op Wieringen 

Archeoloog Michiel Bartels geeft zijn kritische oor-
deel over het gemeentelijk archeologiebeleid bij 
de bewogen gemeenteraadsvergadering van Hol-
lands Kroon op 12 december 2019. AWN-voorzitter 
Gajus Scheltema, links naast de katheder, luistert 
instemmend toe

Het beruchte 'gat van Wieringen' dat bij betrokken 
Noord-Hollandse archeologen zoveel beroering 
veroorzaakte en leidde tot een herziening van het 
archeologiebeleid in de gemeente Hollands Kroon. 
Op de achtergrond de middeleeuwse Sint-Nico-
laaskerk, waarvan de nabijheid verraadt dat we ons 
op archeologisch belangrijk terrein bevinden
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Dit meerjarenoverzicht van de afdelingen van de AWN, 
Nederlandse Archeologievereniging heeft een iets 

ander jasje gekregen dan de overzichten in het verle-
den, ook omdat de vraag veranderde en hiermee de 
inzet en doelstelling. Meer nog dan ooit willen we met 
dit jaaroverzicht laten zien wat de AWN, Nederlandse 
Archeologievereniging doet, en vooral wat de leden be-
tekenen voor de Nederlandse archeologie.
Het blijft een deeloverzicht, maar geeft een goed beeld 
van de zo uiteenlopende activiteiten van de vereniging 
en haar afdelingen. We zijn daar trots op. Vrijwilligers-
werk gaat niet altijd zonder horten of stoten; samen 
drukken we, al met al, een flinke stempel op ons erf-
goed en het behoud hiervan, ook bij opgravingen en 
verstoringen. In deze tijd, waarin burgerparticipatie 
steeds meer aandacht krijgt in de complexiteit van de 

samenleving willen we als AWN een flinke rol blijven 
spelen. Zowel in de beoefening van archeologie, het 
behoud van het ondergronds erfgoed als de versprei-
ding van kennis daarover. Want archeologie is tenslotte 
het fundament van onze geschiedenis en daarmee de 
ruggengraat van de samenleving! 

Meer weten? 
Ga naar www.awn-archeologie.nl
Direct naar een afdeling of landelijke werkgroep -> 
ga naar  www.awn-archeologie.nl/afdelingen
Of mail naar het landelijk secretariaat  
secretaris@awn-archeologie.nl

Landelijk Bestuur AWN

De auteur heeft met veel plezier gewerkt aan deze 
eervolle opdracht, hem door het AWN-bestuur ver-

leend. Hij heeft er veel van geleerd over de activitei-
ten, maar vooral ook over de veelzijdige belangstelling 
en motivatie van de AWN'ers die uiteindelijk samen, 
zij het indirect, de inhoud van dit meerjarenoverzicht 
hebben verzorgd. Zijn dank gaat uit naar iedereen die 
advies heeft geleverd en beeldmateriaal heeft ver-
zorgd. Veel is aangeleverd door Uitgeverij Matrijs in 
Utrecht die de tijdschriften Archeologie in Nederland 
en AWN Magazine verzorgt; Marjan Grinwis en Felix 
Bernet Kempers hebben me zeer veel zoekwerk be-
spaard. Daarnaast hebben verschillende leden me snel 
en graag voorzien van aanvullend beeldmateriaal. Ik 
noem, in willekeurige volgorde: Silke Lange, Hanneke 

Meuwese, Aafke Holwerda, Fred van den Beemt, Jan 
Maarten Pol, Niek Beeke, Henk Rebel, Peter Koch, Ellen 
van Galen Last, Jan Boes, Dick Schlüter, Bert van der 
Valk en Leo ten Hag. Ik werd daarnaast op het spoor 
gezet van beeldmateriaal of geholpen bij het verzame-
len ervan door Nils Raavé, Jet Gardner, Michiel Bartels, 
Eva Hopman, Piet Kleij, Pieter Frederiks, Marjan van den 
Berg en Joep Verweij. Ook veel dank aan hen, en aan 
iedereen die ik per abuis ben vergeten. 
Tenslotte natuurlijk dank aan Heleen Hayes, die dit Jaar-
overzicht een nieuw gezicht gaf, passend bij de toon en 
de inhoud – en bij de toekomst van de AWN. 

Evert van Ginkel

Dankwoord

Foto achterzijde: Ook voor heel jonge archeologen 
in de dop was de Katwijkse opgraving een uitgele-
zen gelegenheid om kennis te maken met het vak
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