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Welkom op de Reuvensdagen,
welkom in Apeldoorn
Voor de zevende keer strijken de Reuvensdagen neer in Gelderland.
Eén van de eerdere keren, om precies te zijn 1996 in Nijmegen, won
David Fontijn met zijn scriptie Nijmegen-Kops Plateau. De lange-termijngeschiedenis van een prehistorisch dodenlandschap de W.A. van
Es-prijs. Inmiddels is David gepromoveerd en professor in de archeologie van het vroege Europa aan de Universiteit Leiden. Ik ben dan ook
erg blij dat hij dit jaar de Reuvenslezing wil uitspreken. Een lezing over
archeologische verhalen in de rafelranden van de canonieke geschiedenis. Een lezing met onverwachte en misschien zelfs onaangename
conclusies over de archeologische reconstructie van ons verleden.
Gedurende een vorig onderzoeksproject van David, ‘Ancestral Mounds’,
hield een multidisciplinair team zich bezig met de archeologie van
grafheuvels. Met voor mij verbluffende resultaten, zoals de migratiegolf
vanaf de Russische steppen naar West-Europa bijna 5000 jaar geleden.
Maar ook de honderden nieuwe grafheuvels die onlangs zijn ‘ontdekt’
op de Veluwe. Ik kan nog uren doorgaan over grafheuvels en voor de
mede-liefhebber: er staan twee grafheuvelsessies op het programma.
Maar natuurlijk bieden de Reuvensdagen dit jaar nog zo veel meer.
Welke keuzes de programmacommissie hierbij heeft gemaakt is te lezen
op pagina 10.
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Achter de schermen van de Reuvensdagen is enorm hard gewerkt aan
onze nieuwe website. Ik vind ‘m ontzettend mooi en professioneel
geworden en daar ben ik best een beetje trots op. Het komend jaar
zullen we gebruiken om de website verder in te vullen. Daarom is
er deze dagen ook een professioneel fotograaf aanwezig die een
uitgebreid fotoverslag zal maken. Wil je niet op de foto? Laat het dan
even weten bij de congresbalie. In 2020 nemen we ook een nieuwe
inschrijfmodule voor deelname aan de Reuvensdagen in gebruik.
Op de website zien jullie welke activiteiten de Stichting Reuvens nog
meer uitvoert. Zo zijn er het afgelopen jaar twee tranches geweest van
het Reuvensfonds. Hierbij zijn vier aanvragen (deels) gehonoreerd.
Welke dit zijn geweest is op de website te lezen.
Het Groot Reuvensoverleg is in 2019 drie keer bij elkaar gekomen en dit
heeft meerdere keren geleid tot een gezamenlijke actie naar de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Wil je meer weten over het
Groot Reuvensoverleg? Kijk dan eens op de website van de Stichting
Reuvens of spreek onze bestuursleden in de wandelgangen aan.
Deze Reuvensdagen waren niet mogelijk geweest zonder de sponsors,
het organiserend comité en alle vrijwilligers. En natuurlijk niet zonder
jullie, de deelnemers, sprekers en sessievoorzitters. Ik wens jullie
boeiende Reuvensdagen en een rockende Reuvensnacht.
Nathalie Vossen
bestuurslid Stichting Reuvens en voorzitter programmacommissie
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Welkom in Gelderland en
Apeldoorn
Welkom in het mooie Gelderland en in Apeldoorn, stad in het groen
midden op de Veluwe. Apeldoorn, dit jaar de gastgemeente voor de
Reuvensdagen, is meer dan een stad! Het is een landelijke gemeente
met meer dan 10 dorpen, die zich uitstrekt van de Veluwe tot het IJsseldal. Een gebied barstensvol archeologische vindplaatsen. Denk aan
kampementen van jagers-verzamelaars, grafheuvels, middeleeuwse
ijzerwinning, watermolens en uit recentere tijden sporen uit de Tweede
Wereldoorlog. Apeldoorn is dan ook niet voor niets de gemeente
met de meeste archeologische monumenten van Nederland. Deze
vindplaatsen liggen niet willekeurig uitgestrooid. Juist het specifieke
landschap, met zijn hoogtes, dalen en verschillende grondlagen, heeft
bepaald wie we nu zijn en waar we ons bevinden. Datzelfde geldt voor
de provincie Gelderland, die een prachtig ‘Gelderlandschap’ biedt met,
naast de Veluwe, ook het Rivierengebied en de Achterhoek. Streken
met een eigen identiteit, waar zowel inwoners als bezoekers graag
komen.
Voor vakgenoten als u is de geschiedenis van dit landschap vaak goed
zichtbaar, maar voor de gemiddelde inwoner of bezoeker is dat soms
even zoeken. De Provincie Gelderland biedt dan ook een ruim subsidieprogramma om het verhaal van Gelderland te vertellen, te delen en
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te laten zien. Daarnaast werken de provincie en alle eenentwintig
Veluwse gemeenten samen in het programma ‘de Veluwe op 1’. Een
programma dat ervoor moet zorgen dat de Veluwe een kwalitatieve
boost krijgt. Niet alleen op het gebied van toerisme, maar ook voor
haar inwoners en bedrijven. Daarbij wordt erfgoed, naast landschap
en natuur, als stamkapitaal gekoesterd. Waarden waar we trots op
zijn en waar we de verhalen over willen vertellen. Omdat we willen
dat dit stamkapitaal wordt gezien en beleefd!
Het vertellen van het verhaal krijgt dan ook nadrukkelijk de aandacht tijdens dit congres; hoe vertalen we vakkennis naar de juiste
doelgroep? Eén verhaal zetten we tijdens deze Reuvensdagen extra
in de schijnwerpers: dat van het archeologische sieraad. Samen
met CODA Museum hebben gemeente en provincie ervoor gezorgd
dat de tentoonstelling ‘Geheimen uit Gelderse bodem - 10.000 jaar
archeologische sieraden’ te zien is. Een voucher om de bijbehorende
publicatie te ontvangen zit in dit programmaboekje. In dit rijk
geïllustreerde boek leest u meer over archeologische sieraden uit
Gelderland.

Foto: provincie Gelderland

Maar natuurlijk komt u ook samen voor de rest van het programma
en om met elkaar bij te praten. Tijdens de lezingen, workshops en
discussies verbreedt en verdiept u uw kennis over archeologie op
het gebied van publieksbereik, beleid, veldpraktijk en wetenschap.
We zien uit naar de resultaten die u samen bereikt om onze gezamenlijke geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Veel plezier op
het congres, in Apeldoorn en op de Veluwe. En als u niet meegaat op
excursie zaterdag, kom dan zeker nog eens terug om van Apeldoorn
en omgeving te genieten.

Peter Drenth
Gedeputeerde Erfgoed

Mark Sandmann			
Wethouder Erfgoed		
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Collectie en foto: RMO

Archeoselfies
Op dit moment staat in Apeldoorn de tentoonstelling ‘Geheimen van
Gelderse bodem, 10.000 jaar archeologische sieraden.’ Heb je altijd al
eens een archeologische goodie willen dragen of vast willen pakken?
Verspreid over het programmaboekje staan verschillende QR-codes.
Scan deze QR-codes en maak een archeoselfie met een sieraad!
Hiervoor heb je een smartphone nodig met een QR-reader en een
Facebook-account.
Open vervolgens de link met Facebook (dit vraagt de telefoon automatisch). Bekijk jezelf met het sieraad en maak er een foto van. Druk
op ‘opslaan’ als je de foto wilt bewaren. Als je wilt, kun je de foto ook
delen op social media, maar dat hoeft niet. Deel je hem wel, gebruik
dan #reuvensdagen2019
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De archeoselfies zijn ontwikkeld door Tijdlab.

De prehistorische mantelspelden van de
Dellen (Heerde)
brons, 1100-800 v. Chr.
Foto: Heerder Historische vereniging

Scan de QR-code en maak een archeoselfie met een sieraad
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Programmacommissie
Samen met jullie – sprekers, deelnemers – maakt de programmacommissie de Reuvensdagen tot een jaarlijks succes. Dit begint met de
Call for Sessions waarna wij, uit de vele ingediende sessievoorstellen
en losse lezingen, een mooi afwisselend programma voor jullie
samenstellen. De sessies worden verdeeld over de hoofdpijlers van
de Reuvensdagen: Wetenschap, Veld en Publiek.
Ons streven is om gedurende twee dagen een zo breed mogelijk scala
aan sessies te bieden. Als programmacommissie maken we daarom
bepaalde keuzes. De commissie begint met de focus op de gaststad,
waarbij wordt gekeken naar specifieke thema’s die een connectie
hebben met de gaststad en de omgeving. De link met Apeldoorn
is te vinden in onderwerpen als grafheuvels, ijzerproductie, WOII,
beken en sprengen en houtskoolmeilers. Daarnaast wordt van de
ingediende sessievoorstellen en losse lezingen een indeling gemaakt
om te kijken welke aansluiten bij de hoofdpijlers. Zodra besloten is
welke sessies en lezingen dit zullen worden, wordt het geheel breder
getrokken.
Er zijn sessies die onderzoeksresultaten bespreken, nieuwe technieken presenteren of in gesprek gaan over het heersend beleid. De
sessies hebben verschillende werkvormen zoals lezingen, speeddates, workshops of discussies waarbij de zaal betrokken wordt. We
hebben dit jaar ook weer een Reuvenslaboratorium!
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De commissie vindt het belangrijk dat het congres een plek is waar
vernieuwingen in het vakgebied een podium krijgen. De ambitie van
de Reuvensdagen blijft immers het bevorderen van kennisoverdracht
en op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te blijven
over onze gedeelde liefde: archeologie. Zo kunnen we samen groeien
binnen ons vakgebied en genieten van twee mooie congresdagen in
Apeldoorn!
De programmacommissie 2019 bestaat uit:
Hemmy Clevis, gemeente Zwolle
Joris Brattinga, Archol
Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn (gaststadlid)
Sasja van der Vaart-Verschoof, the Overdressed Archeologist & Editor
Sifra Verheijden, student Saxion Hogeschool
Sigrid van Roode, provincie Gelderland
Wouter Vos, Vos Archeo/Saxion Hogeschool
Sifra Verheijden,
namens de programmacommissie 2019
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Reuvenslezing
Professor David Fontijn
(On)aangenaam verleden – waarom het verleden ertoe doet en
archeologie geschiedenis moet schrijven
Met het huidige bestel, de impact van de ‘third science’- revolutie en de
toenemende aandacht voor erfgoed lijkt de Nederlandse archeologie
sterker in de samenleving verankerd dan ooit. Maar wie zit er eigenlijk
te wachten op het verleden dat archeologen menen te schrijven, en
waarom eindigen de verhalen van archeologie vaak in de rafelranden
van de canonieke geschiedenis?
Bij archeologie past geen kruideniersmentaliteit: ze is één van de
meest krachtige manieren om geschiedenis te schrijven. We moeten
dan wel bereid zijn op een heel andere manier te gaan opereren. Ik zal
hierop ingaan en laten zien waarom juist de Nederlandse archeologie
een ‘deep history’-perspectief kan bieden op essentiële problemen
van deze tijd zoals massamigratie, de constructie van groepsidentiteit
in een multi-culturele geglobaliseerde wereld en destructieve economieën. Wel moeten we accepteren dat het verleden dat we reconstrueren zich vaak helemaal niet leent voor (nationale) zelfverheerlijking
en dat obsessies met ‘onze voorouders’ onverwachte en misschien
zelfs uiterst onaangename conclusies kunnen hebben.
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Donderdag
Blok 1, sessie 1
Lezingen

Kastelen, nieuwe inzichten

Voorzitter: Rob Gruben, BAAC

Wetenschap
Veld

Niet alleen nieuwe technieken (3D-reconstructies, geofysisch onderzoek),
maar ook nieuwe invalshoeken en onderzoek leiden tot nieuwe, verrassende inzichten. Wat zijn de voor- en nadelen van 3D-reconstructies,
wat leveren geofysisch onderzoek en nader historisch onderzoek op,
bijvoorbeeld bij de Middelburg? Werd de locatie van een kasteel niet
alleen vanuit militair, maar ook vanuit sociaal oogpunt gekozen? Waren
de kastelen van Floris V wel vanuit één totaalconcept gebouwd, of ligt
dit genuanceerder? In een viertal korte lezingen wordt bij deze aspecten
stilgestaan.

Gerard Alders, Alders Archeo – Het
sociale landschap van kastelen in
Noord-Holland

Taco Hermans, specialist kastelen en
buitenplaatsen – Bronnen voor (bouwhistorisch) kastelenonderzoek

Rob Gruben, BAAC – Het kastelenbouwprogramma van Floris V
Nancy de Jong-Lambregts / Ferry van
den Oever, gemeente Alkmaar / Saricon bv – Kasteel De Middelburg: toch
anders dan gedacht

Beeld: Luchtfoto bewerkt door sprekers
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Wolven en slakken, nieuw onderzoek naar
de productie van ijzer

Donderdag
Blok 1, sessie 2
Lezingen

Voorzitter: Janneke Zuyderwyk, gemeente Apeldoorn

Wetenschap
Veld

Bekend is dat er in Nederland op bovenregionale schaal ijzer is gemaakt,
zoals aan de Vecht in de Romeinse tijd en de Veluwe en het Montferland
in de vroege middeleeuwen. Maar veel is nog onbekend: waar ging het
ijzer bijvoorbeeld heen? En hoe was die grootschalige productie georganiseerd?
Een aantal nieuwe onderzoeken hoopt -deels met nieuwe technieken- bij
te dragen aan antwoorden. Veelbelovend is het chemisch onderzoek
naar de productieplaats van het ijzer van gesmede voorwerpen. Met
experimentele archeologie kan deze techniek verfijnd worden. Nieuw is
ook het onderzoek naar de ruimtelijke relatie tussen ijzerproductievindplaatsen op de Veluwe.

Ineke Joosten, RCE – Chemisch onderzoek naar de herkomst van ijzer
Veelbelovend: door de slak in een
ijzeren gebruiksvoorwerp te vergelijken
met de ijzerslak van de productieplaats
wordt het mogelijk de herkomst van
ijzer te bepalen.
Lin Wuisman, Saxion Hogeschool –
Samenstelling van ijzerslak in de productiestadia van ijzer uit klappersteen
Archeologische experimenten met ijzerwinnen zijn bemonsterd om te onderzoeken of de samenstelling van ijzerslak verandert. Waardevol ter verfijning
van herkomstonderzoek van ijzer.

Damon Oogink, Saxion Hogeschool –
Ruimtelijke analyse van Veluwse ijzerproductievindplaatsen uit de vroege
middeleeuwen
Naast een broodnodig overzicht levert
dit onderzoek inzicht in de ruimtelijke
relatie tussen vindplaatsen en daarmee
de organisatie van ijzerproductie.

Paulina Biernacka, Universiteit Gent
– Isotopic analysis of iron slags to
provenance the metal
This PhD-research focuses on the
provenancing of iron produced in Flanders by the isotopic signature in iron
slag.

Foto's: Janneke Zuyderwyk
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Donderdag
Blok 1, sessie 3
Lezingen
Zaaldiscussie
Veld
Wetenschap

Actor Bachelor. Wat mag en kan de bachelor?

Voorzitters: Femke Tomas, Universiteit Leiden /
Wouter Vos, Vos Archeo / Saxion Hogeschool

Een deel van de archeologische gemeenschap wordt, anders dan vroeger,
opgeleid als Bachelor-archeoloog. Toch kijken veel instanties vaak met
een Master- of doctorandus-bril naar afgestudeerden die vanuit het
hoger onderwijs het werkveld betreden.
Wat kunnen deze Bachelors eigenlijk en wat mag je van ze verwachten?
Sluit deze actor voldoende aan op de behoeften in werkveld en arbeidsmarkt? Zijn ze wel voldoende onderlegd om praktisch KNA-werk uit te
voeren, met welke taken en in welke functies? Studenten presenteren in
blok 1 van deze dubbelsessie wat ze kunnen en het werkveld schetst zijn
ervaring met deze jonge archeologen.

Femke Tomas, Universiteit Leiden
Wouter Vos, Vos Archeo / Saxion Hogeschool – Introductie op de dubbelsessie ‘Wat mag, kan en wil de Bachelor?’
Konan Pruiksma, Saxion Hogeschool
Bsc / Diovae – De digitale vaardigheden van de Bachelor-archeoloog
Over de technische kant van de Bachelor (BSc).
Jesper de Munnik, Universiteit Leiden
– One ring to buy them all. Wat wil de
BA / BSc?
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Esther Vriens, Vriens Archeo Flex – De
rol van de Bachelor op de arbeidsmarkt
Esther Vriens laat onder meer zien hoe
vaak en voor welke functies Bachelors
worden ingezet, ook in vergelijking met
Masters.
Carla Soonius, regioarcheoloog
West-Friesland – Bachelor in de gemeentelijke praktijk

Foto: Universiteit Leiden

Nedergermaanse Limes – op weg naar
Werelderfgoed
Voorzitter: Liesbet Hoek, Provincie Gelderland

Donderdag
Blok 1, sessie 4
Lezingen

Veld
Publiek
De Limes wordt naar verwachting in 2021 voorgedragen als Werelderfgoed. Vanuit diverse disciplines is gewerkt aan de nominatie en aan het
uitdragen van de Limes naar een breder publiek. De sessie geeft inzicht
in de reikwijdte van de Werelderfgoednominatie, de werking van het
Werelderfgoedverdrag en in diverse projecten die een belangrijke rol
spelen in het uitdragen en interpreteren van dit bijzondere erfgoed voor
toekomstige generaties.

Leonard de Wit, RCE – De toestand in
de wereld
Het Nederlandse archeologiebeleid is
beïnvloed door internationale afspraken en verdragen. Een spoedcursus
biedt inzicht in deze internationale
kaders. De focus ligt bij Unesco en het
Werelderfgoedverdrag.
Rien Polak, LimesSamenwerking /
Radboud Universiteit – De Outstanding
Universal Value van de Nedergermaanse Limes.
Werelderfgoed is van Outstanding
Universal Value (OUV) – uitzonderlijke,
universele waarde. Hoe zijn deze waarden bepaald voor de Nedergermaanse
Limes?

Beeld: Wouter Hinrichs

Ilona Haas, gemeente Nijmegen –
Gemeente Nijmegen op de Werelderfgoedlijst, wat nu?!
Nijmegen onderschrijft de Werelderfgoednominatie. Voor het blijvend inzetten van Werelderfgoed is echter een
herkenbaar verhaal nodig: kun je een
structurele post op de gemeentelijke
begroting garanderen?
Erik Graafstal / Tom Hazenberg,
Gemeente Utrecht / Hazenberg Archeologie – De Limes bij een breder publiek
Hoe brengen we de Limes bij een breder publiek? Bij twee icoonprojecten
wordt verteld over de aanpak, wat
succesvol is en waar leerpunten zijn.
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Donderdag
Blok 2, sessie 1
Lezingen

Oeroude vondsten vanonder woeste baren

Voorzitter: Axel Müller, ADC ArcheoProjecten

Wetenschap
Veld

De laatste jaren zijn verschillende initiatieven gestart en onderzoeken
uitgevoerd die gericht zijn op prehistorische archeologie onder water.
Het betreft ontwikkelingen in het Markermeer en het IJsselmeer, maar er
is ook toenemende aandacht voor prehistorische resten op de Noordzeebodem. Het vergt speciale inzet om deze archeologie te onderzoeken,
maar de resultaten zijn vaak spectaculair. In deze sessie worden verschillende thema’s gepresenteerd. Van prospectieonderzoek in het Markermeer en bijzondere vondsten uit de Noordzee tot genetisch onderzoek
Jonathan Huizer, ADC ArcheoProjecten
– Een verdronken dekzandlandschap
onder de bodem van het Markermeer
Op ongeveer 8 m onder de bodem van
het Markermeer bevindt zich een dekzandlandschap. Op een aantal locaties
is door middel van steekboringen gedetailleerd onderzoek verricht.
Wouter Waldus, ADC ArcheoProjecten –
Marine Prehistoric Sampler. Boren naar
steentijdvindplaatsen in het Markermeer
Voor zandwinning in het Markermeer
zijn nieuwe methoden en technieken
ontwikkeld om steentijdvindplaatsen in
kaart te brengen.
Luc Amkreutz / Marcel Niekus, RMO,
Stichting Stone / Werkgroep Steentijd
Noordzee – Spectaculaire vondsten uit
de Noordzee
De afgelopen jaren zijn er veel, vaak
spectaculaire steentijdvondsten gedaan uit de Noordzee. We presenteren
er een aantal en beschouwen hun
wetenschappelijke relevantie.
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Foto: ADC

Eveline Altena, Leids Universitair
Medisch Centrum – De Noordzee
als schatkamer van jager-verzamelaars-DNA
Ondanks beperkte contextinformatie
blijken prehistorische botfragmenten
uit de Noordzee zeer waardevol voor
populatieonderzoek naar jager-verzamelaars vanwege de relatief goede
conservering van DNA.
BjØrn Smit / Hans Peeters, RCE / Rijksuniversiteit Groningen – NSPRMF 2019:
een nieuw onderzoeks- en managementkader voor de prehistorie in en op
de bodem van de Noordzee
Vanwege toekomstige grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen op de
Noordzee is het belangrijk om onderzoek en beheer van de prehistorische
resten goed te verankeren en onderlinge synergie te creëren. Het NSPRMF
2019 biedt hiervoor uitgangspunten.

Bring in the bling

Donderdag
Blok 2, sessie 2

Voorzitter: Sigrid van Roode – provincie Gelderland

Lezingen

Wetenschap
Publiek

Sieraden zijn niet alleen mooi, ze dragen ook een sociale, economische
of magische betekenis. Bij opgegraven sieraden is die moeilijk te achterhalen, en omgekeerd klinken ons tijdsbeeld en actuele aandachtspunten
ook door in interpretaties. In deze sessie kijken we naar verschillende
achtergronden bij sieraden.

Anique Hamelink, Universiteit van
Amsterdam – Sieraden en funeraire
cultuur in Italië en de noordelijke provincies
Binnen het Romeinse rijk zijn er grote
verschillen in de zichtbaarheid van
sieraden. Dit roept vragen op over de
interpretatie van ‘Romeinse’ sieraden
in de noordelijke provincies.

Sigrid van Roode, provincie Gelderland
– The Making Of – inleiding op de tentoonstelling
In CODA is bij de borrel een tentoonstelling over Gelderse archeologische
sieraden te zien. Hoe laat je het publiek
met andere ogen kijken naar sieraden?

Karsten Wentink, Universiteit Leiden –
De rol van ornamenten in graven uit de
late steentijd
In de late steentijd droegen grafgiften
een vorm van identiteit uit. Het meegeven van ornamenten in graven blijkt
onderhevig aan complexe sociale normen en regels.

Foto: Museum Het Valkhof
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De haarsieraden uit een klokbekergraf in Bennekom
(Ede)
goud, 2300-2200 v. Chr.
Foto: Museum Het Valkhof
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Donderdag
Blok 2, sessie 3

Actor Bachelor. Wat wil de bachelor?
Een discussie over de toekomst

Lezingen
Zaaldiscussie

Voorzitters: Femke Tomas, Universiteit Leiden /
Wouter Vos, Vos Archeo / Saxion Hogeschool

Veld
Wetenschap

In dit tweede deel van de dubbelsessie Actor Bachelor komen nog meer
jonge Bachelors van verschillende instituten aan het woord om te tonen
wat ze kunnen, willen en hoe zij hun toekomst zien.
Daarna betrekken we de ervaringen van het werkveld erbij en ten slotte
gaan we samen met vertegenwoordigers van enkele onderwijsinstellingen en de zaal in discussie: wat mogen, kunnen en willen de Bachelors
en welke rol spelen zij binnen de archeologische gemeenschap nu en in
de toekomst?

Meike Valk, Universiteit Leiden – Een
Padawan leert ook niet alleen theorie
Over de inhoudelijke kant van de Bachelor (BA).
Wouter Hinrichs, The Future is Heritage
– De kracht van de Bachelor: een persoonlijke visie op de toekomst

Jan Kolen, Universiteit Leiden – De
veranderende omgeving van de archeologiestudent
Helicopterview op het onderwerp. Alles
bijeen: de actor, de verschillende typen
BA, de techniek en de wetenschap, het
bestel en de toekomst.
Daan Raemaekers, Rijksuniversiteit
Groningen – De misfit tussen het
KNA-actorschap en het onderwijslandschap
Adam Haarhuis, RAAP – Joris Aarts,
ACASA – Rik Zeeuwen, Saxion Hogeschool – alle overige sprekers – Discussie met de zaal aan de hand van
stellingen

Foto: Universiteit Leiden
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Verhalen vertalen

Donderdag
Blok 2, sessie 4

Voorzitter: Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn

Speeddates

Publiek
Er is een steeds grotere vraag naar archeologie voor het brede publiek,
maar vertellen we daarbij ook het juiste verhaal? Voor de inhoud van
archeologische verhalen zijn anderen afhankelijk van archeologen, voor
het vertellen van verhalen zijn archeologen meestal afhankelijk van ‘die
ander’. Hoe diep kun je de inhoud kwijt of hoe generaliserend is nog
acceptabel? Kortom: hoe vertalen we onze verhalen?
Uit de eigen praktijk worden gesprekken gevoerd aan zes ronde tafels.
Telkens gaat een archeoloog het gesprek aan met ‘die ander’: bijvoorbeeld over ruimtelijke ontwikkelingen, boeken, marketing, musea en
educatie. Als bezoeker kun je aanschuiven, luisteren en meepraten en zo
lering trekken uit de ervaringen uit de praktijk.

Boek – Archeoloog David Fontijn praat
met schrijfster Linda Dielemans (Artefiction) over de totstandkoming van
het boek ‘Brons’ en de chemie die
daarbij ontstond.

Educatie – Archeoloog Marie-France
van Oorsouw praat met scholiere Evelien Dijkerman (Berg en Boschschool)
over de grafheuvelleskist. Wat zijn de
tips en tops?

Museum – Archeoloog Roel Kramer
praat met museumdirecteur Germa
Greving (Museum Het Pakhuis Ermelo)
over hoe de Romeinen de harten van
de Ermeloërs hebben veroverd.

Marketing – Archeoloog Maarten Wispelwey praat met marketeer Bastiaan
Overeem (Visit Veluwe) over de manier
waarop archeologie kan bijdragen aan
het toeristisch product Veluwe.

Project – Archeoloog Masja Parlevliet
praat met projectontwikkelaar Robert Hoekstra (Van de Kolk Bouw BV)
over beperkingen èn meerwaarde van
archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Haalbaarheid – Archeoloog Nathalie
Vossen praat met Rinkjan Postma (Rinx
Vastgoedontwikkeling) over de haalbaarheidsstudie naar een grafheuvelcentrum op de Veluwe.
Foto: Wil Klarenaar
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Donderdag
Blok 3, sessie 1

Graven naar grafheuvels. Nieuw veldonderzoek
naar prehistorische grafmonumenten

Lezingen

Voorzitter: Arjan Louwen, Universiteit Leiden

Veld
Wetenschap

Grafheuvelonderzoek in Nederland startte 110 jaar geleden in Apeldoorn
met Holwerda. Sinds die tijd hebben ontwikkelingen op het gebied van
opgravingstechnieken niet stil gestaan. En hoewel de meeste bekende
grafheuvels een beschermde archeologische status genieten, brengen
nieuwe technieken als LiDAR volledig onbekende grafheuvellandschappen aan het licht. Ook in commerciële projecten worden regelmatig
nieuwe grafheuvels ontdekt, zoals onlangs bij opgravingen bij Tiel. Technieken zoals aDNA, strontiumisotopen, LiDAR en geofysische prospectie
zijn ons beeld van deze grafheuvellandschappen drastisch aan het veranderen. In deze sessie proberen we de laatste inzichten en de voorbije
jaren aan veldonderzoek bij elkaar te brengen.

Arjan Louwen, Universiteit Leiden – Een
decennium grafheuvelonderzoek in de
gemeente Apeldoorn
Vanaf 2007 heeft veldonderzoek plaatsgevonden naar grafheuvels in Apeldoorn,
met aandacht voor het oorspronkelijke
landschap en verschillende opgravingsstrategiëen. Deze lezing presenteert een
decennium nieuwe veldinzichten.
Cristian van der Linde, BAAC – Verborgen
monumenten. Opsporing en opgraving van
bronstijdheuvels onder Tielse klei
Prehistorische grafheuvels in het rivierengebied zijn relatief onbekend. Is sprake van
onderrepresentatie? Hoe kunnen we deze
heuvels opsporen? Als voorbeeld Tiel-Medel, waar drie grafheuvels zijn opgegraven.
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Quentin Bourgeois / Lena Lambers, Universiteit Leiden – Geofysische prospectie in
grafheuvellandschappen
Om grafheuvels liggen nog tientallen onontdekte graven en andere structuren.
Recente geofysische prospecties bieden nu
mogelijkheden om dit rituele landschap
non-destructief in beeld te krijgen.

De ivoren toren en de markt: hoe komen zij
bij elkaar?
Voorzitter: Philip Verhagen, ARCHON

Donderdag
Blok 3, sessie 2
Lezingen
Zaaldiscussie

Veld
Wetenschap

De veranderingen in de archeologische erfgoedsector van de laatste
25 jaar hebben ertoe geleid dat de rol van de universiteiten in archeologisch onderzoek in Nederland steeds verder is gemarginaliseerd. Vandaag de dag zien we daarom twee gescheiden archeologische werelden
in Nederland, wat leidt tot onvoldoende inbedding van wetenschappelijk
onderzoek in erfgoedbeleid en -beheer, en tot het verwaarlozen van het
potentieel van de ‘markt’ door universitaire onderzoekers.
In deze discussiesessie willen we verkennen wat ARCHON, als nationale
onderzoeksschool voor (universitaire) archeologie, zou kunnen doen
om deze kloof te overbruggen, en dan vooral vanuit het perspectief van
jonge onderzoekers.

Daan Raemaekers, Rijksuniversiteit
Groningen, ARCHON
Jos Bazelmans, RCE
Stijn Heeren, Vrije Universiteit Amsterdam
Dorien Fröling, ADC ArcheoProjecten
Angelique Kaspers, Rijksuniversiteit
Groningen

Foto: VU HBS
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Donderdag
Blok 3, sessie 3
Lezingen

Wetenschap
Publiek

Archeologie in het bos: bosgebruik,
kolenbranden en teer koken
Voorzitters: Koen Deforce, Vlaamse overheid, Agentschap
Onroerend Erfgoed, Team Archeologie – Afdeling Onderzoek &
Bescherming / Silke Lange, BIAX (organisatie)

Wat hebben ambachten en bossen met elkaar gemeen? Hoe belangrijk
waren bossen in het verleden voor de mens? Recente houtskoolonderzoeken hebben kennis aan het licht gebracht over houtskoolbranderijen
en teerproductie, ambachten die een lange bestaansgeschiedenis hebben en in de Lage Landen nog niet zo vaak in studies centraal hebben
gestaan. Naast deze ambachten is bosgebruik een thema waarover nog
veel nieuws valt te ontdekken.
De sprekers gaan op basis van casestudies, in de vorm van houtskoolonderzoek (meilers, brandrestengraven en kuilhaarden) en synthetiserend
onderzoek, in op de genoemde onderwerpen. Daarbij is er ook aandacht
voor het herkennen, onderzoeken en interpreteren van archeologische
contexten met houtskoolconcentraties.

Anne van Hilst / Silke Lange, Vrije Universiteit Amsterdam / BIAX Consult –
Knarsende kolen. Over de logistiek van
het houtskoolbranden in kuilmeilers
Over ambachtelijke vaardigheden,
houtgebruik en de betekenis van
houtskool als grondstof voor ijzerwinning en -productie. Gebaseerd op
recent onderzoek in Oerle, experimenteel-archeologisch onderzoek en historische bronnen.
Erica van Hees, Archol BV – Brandend
bosbeheer
Onderzoek aan houtskoolrijke sporen
in Udenhout-Den Bogerd heeft geleid
tot fasering op basis van snoeicycli van
mogelijk hakhout en (her)interpretatie
van sporen als meilers.

Bert Groenewoudt / Koen Deforce,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
/ Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaanderen – Houtskoolmeilers als verrassend veelzijdige bronnen van archeologische en historische informatie
In Nederland en België worden houtskoolmeilers sinds kort systematisch
geïnventariseerd. Mits goed gedateerd
en botanisch geanalyseerd, bieden
meilergegevens inzicht in nederzettingsmobiliteit en ruimtelijke dynamiek
van cultuurlandschappen.

Laura Kooistra / Lucy Kubiak-Martens,
BIAX Consult – Den als grondstof voor
mesolithisch teer?
Wat is teer en hoe werd het gemaakt?
Houtskoolonderzoek aan mesolithische
haardkuilen heeft wellicht een tipje
van de sluier opgelicht.
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Foto: Janneke Zuyderwyk

Varia

Donderdag
Blok 3, sessie 4
Lezingen

Voorzitter: Joris Brattinga, Archol

Divers
Lezingen die niet in de mal van een specifieke sessie konden worden
gegoten maar die zeker een podium verdienen op de Reuvensdagen,
worden gepresenteerd tijdens deze Varia-sessie. Van dendrochronologie
en overstromingsreconstructies tot edelmetaal uit zee, onbekende
Romeinse militaria, archeologische monumenten op de hei en onderzoek
naar verstoringen: het zit er allemaal in. Sluit de donderdag af met deze
melting pot aan archeologische onderwerpen en je hebt gegarandeerd
gespreksstof tijdens de borrel!

Esther Jansma, RCE – Mens en water
in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
Met behulp van dendrochronologie is
een reconstructie gemaakt van Romeinse en vroegmiddeleeuwse rivieroverstromingen in de Lage Landen. Vergelijking met gedateerde bouwactiviteiten
levert verrassende inzichten op.
Maarten Dolmans, gemeente Venlo –
Romeinse militaria van Nederlandse
bodem
Enkele vondsten die momenteel opgenomen worden in een overzichtscatalogus van de belangrijkste Romeinse
militaria van Nederlandse bodem,
passeren de revue.

Foto: RCE

Ineke Joosten, RCE / AMOR – Denk mee
over edelmetaal uit zee!
Hoe halen we optimaal informatie uit
maritiem-archeologische edelmetalen
voordat deze door degradatie en/of
conservering verloren gaat? Voor een
praktische post-opgravingsstrategie
horen we graag jullie mening!
Michel Lascaris, RCE – Verrommeld of
afgegraven?
Hoe bepaal je de mate van verstoring
van een perceel? Welke bronnen en
welke veldwerkstrategie?
Hugo Bouter, ADC ArcheoProjecten –
Monitoring monumenten op de heide
en hun recreatieve en educatieve
waarde
Hoe controleren we de staat van grafheuvels, Celtic fields en andere bijzondere monumenten op de heide en
welke kansen liggen er op educatief en
recreatief vlak?
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De glazen rolzegel uit Gortel (Epe)
glas, datering onbekend
Beeld: TIjdlab
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VRIJDAG

Wetenschap Veld

Wetenschap Veld
Wetenschap Publiek
Veld Wetenschap

Pijler

13.45 - 15.00 uur

Wetenschap onder deze pijler

scharen wij sessies die zich hoofdzakelijk
richten op onderzoeksontwikkelingen en/
of de resultaten daarvan.

Wetenschap Publiek

Publiek Veld

Veld deze pijler kenmerkt sessies die

zich richten op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de directe resultaten van
veldwerk.

Publiek dit zijn sessies die zich voorna-

Pijlers

Door aan elke sessie een (hoofd)pijler en
eventueel een extra pijler toe te kennen
verwacht de programmacommissie een
goed gebalanceerd programma aan te
kunnen bieden en het deelnemers gemakkelijker te maken sessies te selecteren die
hen interesseren.

Wetenschap Publiek
Wetenschap Publiek

melijk richten op publieksoverdracht van
archeologie in brede zin.
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Op zoek naar de laatste titels?
Cadeautje voor Sinterklaas?
We hebben het allemaal...

we zien jullie graag bij SPA uitgevers.

UITGEVERS
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SPA
SPA
Koggen ansichten en posters van

Karel Vlierman

Archeologie & Geschiedenis
15% korting op onze eigen titels
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Het vroegmiddeleeuwse kralensnoer bij Paleis Het Loo
(Apeldoorn)
glas, 600-700 n. Chr.
Foto's: RESTAURA
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1 Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
2 CODA
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
3 ACECgebouw
Roggestraat 44
7311 CD Apeldoorn
Fietsrichting station
Looprichting station

4 Artcafé SamSam
Van Kinsbergenstraat 17
7311 BL Apeldoorn
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Vrijdag 09.35 - 11.00 Van Gelderlandschap tot Veluwsaarde
Plenaire sessie
Lezingen

Veld
Publiek

Voorzitters: Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn /
Sigrid van Roode, provincie Gelderland

Hoe vormt het landschap de geschiedenis? En hoe vormden mensen
vervolgens het landschap? In vogelvlucht nemen we je mee in de bewoningsgeschiedenis van het Rivierengebied, de Achterhoek en de Veluwe.
We vliegen langs oude rivierafzettingen, coulisselandschappen en
gestuwde lagen en telkens komen we de mens daarin tegen. Hoe zorg je
daarbij voor een goede wetenschappelijke inbedding van het archeologische onderzoek? En op welke manier vertellen we de resultaten weer aan
het publiek? Laat je meenemen van Gelderlandschap tot Veluwsaarde.

Sigrid van Roode, provincie Gelderland
– Inleiding op het Gelderse landschap
In Gelderland komen verschillende
landschappen bij elkaar. Die leveren
elk eigen archeologie op, en vormen
ook de basis voor de drie provinciale
kennisagenda’s.
Nico Willemse, RAAP – Onder Gelderse
klei
Bij de dijkteruglegging Lent boden zeer
diepe ontgravingen in den droge een
unieke kans om rivierafzettingen te
bestuderen die normaal onbereikbaar
zijn. Daarbij kwamen onverwachte
vondsten naar boven.

Michel Groothedde, gemeente Zutphen
– Bewoning in de coulisse
Bij de casus Leesten-Warnsveld zien we
hoe in een kleinschalig en versnipperd
landschap van rivierduinen, dekzandvlakten, beekdalen en broekgebieden
het kenmerkende coulisselandschap
van de Achterhoek is ontstaan.
Maarten Wispelwey, samenwerking
Noord-Veluwe – De Veluwe nagenoeg
uitgeput
De gestuwde grondlagen van de Veluwe zijn eeuwenlang gekoesterd om
rijke grondstoffen. Vanaf de vroege
middeleeuwen was de exploitatie buitenproportioneel. De opgraving Putten-Rimpeler biedt een inkijkje in deze
middeleeuwse maatschappij.
Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn
– Bodemschuiven in Apeldoorn
Het Apeldoornse landschap vormt
een perfecte dwarsdoorsnede van de
Veluwe. Met de bodemschuif heeft
Apeldoorn een innovatieve manier gevonden om de bewoningsgeschiedenis
aan het publiek te laten zien.

Foto: RAAP
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Rural Riches: een alternatief perspectief op
de economie van de vroege middeleeuwen
Voorzitter: Frans Theuws, Universiteit Leiden

Vrijdag
Blok 4, sessie 1
Lezingen

Veld
Wetenschap

In deze sessie willen we via een aantal korte presentaties de Nederlandse archeologie bekend maken met een door de European Research
Council gefinancierd onderzoek naar de economische ontwikkeling van
Noordwest-Europa na de val van het Romeinse Rijk. Daarvoor zijn in het
verleden veel top-down-modellen geformuleerd. Onze hypothese is dat
die modellen de belangrijke rol van de rurale bevolking nogal onderschatten en dat het in het noorden van de Merovingische wereld juist
deze groep is die de belangrijkste bijdrage levert aan de economische
ontwikkeling. Het onderzoek levert daarmee vanuit de archeologie waarschijnlijk een geheel nieuwe visie op die periode.

Frans Theuws, Universiteit Leiden –
Inleiding op het project Rural Riches
David Schaper en Roeland Emaus, Universiteit Leiden – De Rural Riches-database en omgeving
Femke Lippok, Universiteit Leiden –
Rituele transformaties en hun economische impact
Mette Langbroek, Universiteit Leiden
– Kralen en een vroegmiddeleeuws
‘world system’
Martine van Haperen, Universiteit Leiden

– Productie, voor wie en door wie?

Jip Barreveld, Universiteit Leiden –
Steden en aristocratie. Schijn en werkelijkheid
Femke Lippok, Universiteit Leiden:
Graven naar Merovingische graven
Foto: gemeente Nijmegen
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Vrijdag
Blok 4, sessie 23
Lezingen
Discussie

De mens achter de gebouwplattegrond

Voorzitter: Esther Wieringa, SIKB

Veld
Wetenschap

Het doel van de sessie is de potentie tonen van thematisch onderzoek
van gebouwplattegronden op verschillende analytische schalen, waarin
de mens centraal staat. De auteurs van de KNA-Leidraad Gebouwplattegronden (oplevering eind 2020) belichten enkele onderzoeksthema’s.
Bij die thema’s gaat het niet slechts om studie van gebouwen en hun
kenmerken, maar vooral ook om daarmee samenhangende handelingen,
denkbeelden, normen en waarden van bouwers/bewoners/gebruikers
die bij de bouw en het gebruik relevant zijn. De relatie tussen aard van
het onderzoek(sthema) en de implicaties voor vraagstellingen, opgravings-, uitwerk- en presentatiemethoden in siterapportages komt daarbij
ook aan bod.

Antoinette Huijbers, BAAC – De studie
van huisbouw in de volle middeleeuwen (900-1300) in de Noordwest-Europese laagvlakte
Wim De Clercq, UGent - De houten
boerderijbouw in het noordelijk deel
van het graafschap Vlaanderen
Een cultureel-biografische verkenning
in bouwtradities (ca. 500-1500 n. Chr.)
Karen de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie – Huizenbouwtradities op het
Fries-Drents plateau in de ijzertijd en
Romeinse tijd
Wouter Roessingh, ADC ArcheoProjecten – Nieuw onderzoek naar Westfriese
bronstijdhuizen
Wat 50 jaar opgraven in West-Friesland
heeft geleerd over huizen uit de bronstijd en hun bewoners en een aanzet
voor nieuwe vragen en onderzoeksmethoden.
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Beeld: K. van der Velde

Kaart: Nicolaes Sgrooten, 1557

De bronsschat van Bruggelen (Apeldoorn)
brons, 1100-800 v. Chr.
Beeld: Tijdlab

Scan de QR-code en maak een archeoselfie met een sieraad
Foto: Gemeente Vlaardingen
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Op vrijdag tussen 11.00 uur en 13.30 uur is daarom in de Tapijtfoyer
een bodemvondstenspreekhoek toegevoegd, buiten het reguliere
programma om. Vind je het leuk om tijdens de Reuvensdagen hieraan
mee te werken, laat dan je mobiele nummer bij de congresbalie
achter. Dan word je toegevoegd aan een groepsapp, die bij vragen
over de vondsten wordt geraadpleegd. Maar houd ook de intercom in
de gaten, want er kan zomaar iets omgeroepen worden...

Gevonden voorwerpen van de Veluwe

De Reuvensdagen bieden unieke kansen voor het betrekken
van de bewoners van een gaststad. De gemeente Apeldoorn
heeft haar inwoners daarom opgeroepen eens ‘die klokbeker
van de schoorsteenmantel’, ‘die stenen bijl uit de vensterbank’
of ‘het sigarenkistje met vuursteentjes van opa’ op te duikelen
en mee te nemen naar Schouwburg Orpheus.
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Vrijdag
Blok 4, sessie 3

Wetenschap
Publiek

Reuvenslaboratorium: onderzoek samen met
specialisten jouw archeologische rariteit
Constance van der Linde, Tot op het bot / BAP
Hans Huisman, RCE
Simone Bloo, BAAC / SAMPL

Open laboratorium

Er is een kleine tentoonstelling van ongebruikelijke voorwerpen.
Deelnemers kunnen de samenstelling van archeologische materialen
non-destructief laten analyseren om te bepalen waaruit ze bestaan.
Hiervoor zijn XRF (anorganische objecten) en FTIR (organisch materiaal)
beschikbaar.
Daarnaast kunnen inwoners van Apeldoorn en omgeving in de Tapijtfoyer
vondsten laten determineren; van 11.00 tot 13.30 uur treden specialisten
van SAMPL en BAP op als vraagbaak.

Bertil van Os / Ineke Joosten, RCE –
Non-destructieve chemische analyses
(XRF) anorganisch materiaal
Constance van der Linde, Tot op het
bot / BAP – Organisatie vondsten/
rariteiten organisch materiaal
Hans Huisman, RCE – Micromorfologisch laboratorium
Simone Bloo, BAAC / SAMPL – Organisatie vondsten / rariteiten anorganisch
materiaal
Tania Oudemans, KENAZ Consult &
Laboratory – Non-destructieve chemische analyses (FTIR) organisch materiaal
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Foto: BAAC

Beken en sprengen

Vrijdag
Blok 4, sessie 4
paneldiscussie

Voorzitters: Arne Haytsma, RCE /
Ellen Vreenegoor, RCE

Veld
Wetenschap

Door in een aantal projecten samen te werken met waterschappen,
bekenstichting, Stichting CAS en STOWA zien we dat een integrale, interdisciplinaire aanpak betere resultaten geeft en leidt tot meer draagvlak
voor maatregelen die nodig zijn om Nederland waterveilig te houden en
klimaatmaatregelen te treffen.
Kennis van archeologie, landschap, bodem en ondergrond en historische
watersystemen kunnen helpen om tot meer duurzame oplossingen te
komen. In deze sessie laten we een paar voorbeelden zien van de resultaten van die interdisciplinaire samenwerking en gaan we het gesprek
aan met waterbeheerders.

Wim Boerefijn, gemeente Apeldoorn –
adviseur cultuurhistorisch erfgoed
Akke de Vries – Oosterveen, de Waterfabriek voor onderzoeksvragen – onderzoekt watermolenlandschappen en
beekdalen
Yolt IJzerman, oud-medewerker Staatsbosbeheer, bestuurslid Bekenstichting
– laat onderzoek doen naar ‘nieuwe
functies’ voor sprengbeekstelsels
Maarten Veldhuis, accountmanager Waterschap Vallei en Veluwe – betrokken
bij herinrichting Hierdense beek

Foto: Tania Oudemans
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De getordeerde halsring uit Uddel
(Apeldoorn)
brons, 800-500 v. Chr.
Collectie en foto: RMO

R-co

Scan de Q

heoselfie

ak een arc
de en ma

eraad

met een si

De uitreiking van de prijs vindt traditiegetrouw
plaats tijdens de Reuvensdagen.

Foto: RCE

Meer informatie over de W.A. van Es-prijs vindt u op:
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/opleidenen-ontwikkelen/talentprijzen/w-a-van-es-prijs

De volgende kandidaten zijn voorgedragen:
Chantal Assië
(Rijksuniversiteit Groningen)
Plantenweefsel ontrafeld. Pilotstudie
naar de potentie van histologisch onderzoek binnen de archaeobotanie

Pir W. Hoebe
(Rijksuniversiteit Groningen)
Traditions set in stone? Adaptations in
lithic technology on the Northern European Plain during the Late Glacial

Alette Anne Blom
(Universiteit Leiden)
An osteological assessment of puberty in
Dutch post-medieval Middenbeemster, as
a proxy for health and disease

Femke Eline Lippok
(Universiteit Leiden)
The pyre & the grave. A study of early
medieval cremation burials in their
context within the research area of the
Netherlands, the German Rhineland and
Belgium

Rosalie Madeleine Hermans
(Vrije Universiteit Brussel)
Archaeological phytoliths analysis on
Rue des Boîteux (Brussels, Belgium). The
evolution of the Holocene vegetation in
the Senne Valley and medieval urban
horticulture

W.A. van Es-prijs 2019

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
voor jong onderzoekstalent op het gebied van
de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een
proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs
zijn een bedrag van € 2000,- en een oorkonde
verbonden. In 2019 staan masterscripties
centraal (MA, MSc en RMA).
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Vrijdag
Blok 5, sessie 2

Erfgoed Gezocht: Citizen Science en
automatische detectie op de Veluwe

Lezingen

Voorzitter: Quentin Bourgeois, Universiteit Leiden

Wetenschap
Publiek

Het eerste grootschalige Citizen Science-project in de Nederlandse
archeologie, Erfgoed Gezocht, staat centraal. In de afgelopen maanden
hebben burgerwetenschappers op LiDAR-beelden van de Veluwe gespeurd naar grafheuvels, Celtic fields en houtskoolmeilers. Hierbij zijn
honderden nieuwe archeologische structuren gemarkeerd. In deze sessie
wordt aandacht besteed aan de opzet en inzichten van dit burgerwetenschapsproject, aan de rol van publieksarcheologie en Citizen Science, aan
de mogelijkheden van automatische detectiesoftware in de archeologie
en de implicaties voor onze kennis van het verleden van de Veluwe.
Meer informatie over het project is te vinden op www.erfgoedgezocht.nl

Roel Kramer, Erfgoed Gelderland –
Publieksarcheologie en het Erfgoed
Gezocht-project
Wouter Verschoof – van der Vaart /
Karsten Lambers, Universiteit Leiden –
Met automatische objectdetectie zoeken naar archeologie op de Veluwe
Quentin Bourgeois, Universiteit Leiden
– Archeologische schatkamer de Veluwe: grafheuvels en Celtic Fields
Eva Kaptijn, Erfgoed Gelderland –
Citizen Science en resultaten van het
Erfgoed Gezocht-project

Foto: Antefix conservering & restauratie
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Foto: Universiteit Leiden

Een kwestie van smaak. Voedselbereiding
en eetgewoonten door de eeuwen heen

Vrijdag
Blok 5, sessie 3
Lezingen

Voorzitter: Laura Kooistra, BAP / SAMPL

Wetenschap
Publiek

Wat weten we uit archeologisch onderzoek over eetgewoonten en maaltijdbereiding? Aardewerk omvat veel kook- en tafelgerei, maar ook voorwerpen van steen, metaal, hout en glas spelen een rol. Verder kennen
we natuurlijk grondsporen en de voedselresten zelf, zowel plantaardig
als dierlijk. De maaltijden van onze voorouders staan centraal middels
een geïntegreerde interpretatie van grondsporen en verschillende materiaalgroepen. De focus ligt op de maaltijden van jagers-verzamelaars en
vroege boeren tot en met de bewoners aan weerszijden van de Romeinse
Limes. Deze perioden laten een groot contrast zien in zowel het gebruik
van grondstoffen voor de maaltijd als het kook- en tafelgerei.

Luc Amkreutz, Rijksmuseum van Oudheden – Van grondsporen naar mesolitische veldkeukens
Simone Bloo, BAAC – Het keukengerei
van de eerste boeren in scherven
Joyce van Dijk, Archeoplan Eco – Vleesgerechten in maaltijden tot op het bot
uitgezocht
Mans Schepers, Rijksuniversiteit Groningen – Vegetarische schotels op Romeinse kwelders uit zaad ontsproten

Foto's: BAP-SAMPL
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Vrijdag
Blok 5, sessie 4

Wetenschap
Publiek

Reuvenslaboratorium: onderzoek samen met
specialisten jouw archeologische rariteit
Constance van der Linde, Tot op het bot / BAP
Hans Huisman, RCE
Simone Bloo, BAAC / SAMPL

Open laboratorium en workshop

Er is een kleine tentoonstelling van ongebruikelijke voorwerpen.
Deelnemers kunnen de samenstelling van archeologische materialen
non-destructief laten analyseren om te bepalen waaruit ze bestaan.
Hiervoor zijn XRF (anorganische objecten) en FTIR (organisch materiaal)
beschikbaar.
Van 13.45 tot 14.45 uur is er een workshop micromorfologie. Deelnemers
kunnen -na een korte inleiding- met deze techniek kennismaken door
hands-on aan het werk te gaan met slijpplaatmonsters. Je kunt je opgeven voor de workshop door een mailtje te sturen aan Hans Huisman:
h.huisman@cultureelerfgoed.nl

Bertil van Os en Ineke Joosten, RCE –
Non-destructieve chemische analyses
(XRF) anorganisch materiaal
Constance van der Linde, Tot op het
bot / BAP – Organisatie vondsten/
rariteiten organisch materiaal
Hans Huisman, RCE – Micromorfologisch laboratorium en workshop
Simone Bloo, BAAC / SAMPL – Organisatie vondsten / rariteiten anorganisch
materiaal
Tania Oudemans, KENAZ Consult &
Laboratory – Non-destructieve chemische analyses (FTIR) organisch materiaal
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Foto: RCE

Community Archaeology in het Caribische
deel van het Koninkrijk der Nederlanden
(Engelstalige sessie)

Vrijdag
Blok 5, sessie 3

Voorzitter: Maaike de Waal, Faculteit Archeologie,
Universiteit Leiden

Lezingen

Publiek
Veld

Community archaeology is op een aantal eilanden binnen het Caribische deel
van het Koninkrijk der Nederlanden opvallend sterk ontwikkeld. In deze sessie
presenteren archeologen die daar actief zijn verschillende voorbeelden van community archaeology in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Zij verzorgen een rondgang langs relevante projecten en resultaten, waarbij ze je
laten kennismaken met de lokale archeologie en met de instellingen en personen
die zich hiermee bezighouden. Tijdens de discussie kunnen best practices gedeeld
worden door zowel de sprekers als ook deelnemers aan de sessie.
Daarnaast worden er enkele posters over Archeologie in Caribisch Nederland gepresenteerd door studenten van het Honourstraject van de Faculteit Archeologie.

Maaike de Waal, Faculteit Archeologie,
Universiteit Leiden / ARGEOgraph –
Community Archaeology in the Netherlands Caribbean: a short introduction

Fred van Keulen, St. Eustatius Archaeological Research (SECAR) – Practising
Archaeology with and within a Dutch
Caribbean Community, St. Eustatius

Jay Haviser, Ministry VROMI Archaeology-Monuments, St. Maarten / St.
Maarten Archaeological Center (SIMARC) – Integrating archaeological
research with community engagement
in the Netherlands Caribbean

Philippa Jorissen, Department of
Anthropology, University of Oregon –
Participating in community archaeology on Saba – a student’s perspective

Foto: SABA Archaeological Center
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Boekenruiltafel
Heb je boeken met een archeologisch thema die je wilt schenken aan een
collega of wilt ruilen voor andere? Leg ze dan vooral op de boekenruiltafel!

Folderbuffet
Middels het folderbuffet stellen we elke deelnemer gratis in de gelegenheid om een actuele folder/brochure of een visitekaartje onder de
aandacht te brengen van de andere congresgangers.
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De halsring met barnsteen uit Uddel
(Apeldoorn)
brons met barnsteen, 800-500 v. Chr.
Collectie en foto: RMO
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Foto: Luud Riphagen

(Gelderse) Highlights

Voorzitter: Wouter Vos, Vos Archeo / Saxion Hogeschool

Vrijdag
Blok 5, sessie 1
Lezingen

Wetenschap
Veld

Jaarlijks zijn in ons werkveld vele ‘toppers, topvondsten en mooie verhalen’ op te tekenen die het waard zijn om voor het voetlicht gebracht te
worden. Interessant, hilarisch, sensationeel, onvergetelijk, niet te missen!
Dit jaar kom je bij de Highlights alles te weten vanuit een provinciale,
Gelderse insteek.

Apeldoorn
Arnhem – Martijn Defilet, gemeente Arnhem
Barneveld – Kasper van den Berghe, Econsultancy
Nijmegen – Katja Zee, gemeente Nijmegen
Nijmegen – Femke de Roode, gemeente Nijmegen
Nijmegen – Joep Hendriks, gemeente Nijmegen
Putten – Eric Norde, RAAP

Beeld: Mikko Kriek
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Reis door de tijd
De gemeente Apeldoorn nodigt je uit om op zaterdag 23 november
mee te gaan op een reis door de tijd, met de bus of door het volgen
van workshops. Beide excursies beginnen op het prehistorisch dorp
Haps in park Berg & Bos (www.hapsproject.nl). Dit is een gereconstrueerde ijzertijdnederzetting, waar al 40 jaar schoolgroepen teruggaan
naar de prehistorie.

Zaterdag 23 november

Busexcursie: The Big Five

De excursie met historische bus voert langs ‘The Big Five’
van de Veluwse archeologie, vanaf sporen uit de Tweede
Wereldoorlog bij Hoog Soeren gaan we terug in de tijd tot
aan jager-verzamelaars vlakbij de A1. Natuurlijk ontbreken
vindplaatsen van de middeleeuwse ijzerwinning, de
Hunneschans, het Romeins marskamp en de grafheuvels
niet. Gemeentelijk archeoloog Masja Parlevliet zal voor de
gelegenheid als reisleider optreden.
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Excursies

(Pre-)historische ambachten op Haps

Wil je zelf eens vuursteen bewerken of vezels twijnen? Of je eigen
(pre-)historische lunch maken? In het ijzertijddorpje Haps kun je
kennismaken met diverse ambachten waar je als archeoloog sporen
van kunt vinden. Gemeentelijk archeoloog Janneke Zuyderwyk heeft
hiervoor speciaal een programma samengesteld. Voor de twee
workshoprondes, onder leiding van ervaren ambachtslieden, kun je
kiezen uit Vuursteen bewerken, Smeden, Vuur maken, Werken met
plantaardige vezels en Koken.

Slapen in de prehistorie?

Als je mee gaat op de reis door de tijd, kun je alvast in stijl overnachten op het prehistorisch dorp Haps. Als je geen gebruik maakt van
deze overnachting, kun je ook vanaf Station Apeldoorn met onze bus
richting het prehistorisch dorp.

Wat je nog meer moet weten

● 09.30 uur vertrek historische bus vanaf Station Apeldoorn
● 10.00 uur start busexcursie en workshops 		
(prehistorisch dorp Haps)
● 17.00 uur einde busexcursie en workshops 		
(prehistorisch dorp Haps)
● 17.30 uur aankomst historische bus op station Apeldoorn
Plaats: prehistorisch dorp Haps, park Berg & Bos
Kosten: geen

Aanmelden

De aanmelding voor de excursies is gesloten op dinsdag 19
november. Mocht je interesse hebben, informeer dan bij de
congresbalie of er nog plek is.
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