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Beste lezer.
Ook deze vakantieperiode hebben we
niet stil gezeten. Zo zijn de houtresten
van het scheepswrak uit Rutten geconserveerd en bestudeerd, meer hierover op
onze website.
In augustus hebben we een bezoek gebracht
aan onze zusterorganisatie in Lelystad en
hebben we goede contacten met De
Vrienden van Genemuiden gemaakt. Hier
gaan we de komende maanden de archeologische collectie van het Historisch Centrum
Genemuiden registreren.
Van collega amateurarcheoloog Bert Terlouw, hebben we interessante meldingen
gekregen over structuren in ons gebied. Hier
hopen we ook de komende maanden meer
onderzoek naar te doen.
Op verschillende plaatsen in Zwartewaterland en daarbuiten zijn grondradaronderzoeken gedaan waarvan de data, indien de financiën het toelaten, stukje bij beetje uitgewerkt worden door een extern bedrijf. Hiervoor hebben we zelf helaas de kostbare software niet in huis.
De ruim 600 baggervondsten uit de grachten
van Hasselt zijn nu geregistreerd en gefotografeerd.
Daarnaast zijn er volop andere plannen, zo
zijn we druk bezig om voor de onder- en bovenbouw van de basisscholen interessante
programma’s te ontwikkelen in het kader
van Cultuureducatie. Dit in samenwerking
met de cultuurambtenaar van de gemeente
en Het Oversticht.
Onze ruimte is landelijk aangemeld als
ArcheoHotspot. Dit zijn plekken waar je kennis kan maken met archeologie. Je kan er
gratis binnenlopen en meehelpen met het
archeologisch onderzoek. Je kan er vragen
stellen of voorwerpen laten zien.
We hopen dan ook dat de jeugd hier veel gebruik van zal gaan maken.
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AANSCHAF STOFZUIGER EN
TRANSSPORTWAGENTJE

BEZOEK GEMEENTE
ZWARTEWATERLAND

Langzamerhand kan er dankzij het
sponsorgeld steeds meer materiaal
aangeschaft worden.
Zo hebben wij een stofzuiger en een
transsportwagen aan kunnen schaffen.

Op 27 augustus heeft Manon Paters (cultuur
en archeologie) en Marcel Exterkate
(afdelingshoofd) van de afdeling Externe
Dienstverlening binnen de gemeente
Zwartewaterland een bezoek gebracht aan
onze werkruimte.

De gezamelijke ruimte in de Trekschuit wordt
door ons en door de mensen van de voedselbank
regelmatig schoongehouden.
Ook onze eigen werkruimte kan nu regelmatig
worden schoongemaakt, wat ook wel nodig is,
want van de scherven en andere opgravingen
komt bij het conserveren heel wat “rommel” vrij.
Ook hebben wij een transsportwagen
aangeschaft, wat voor het vervoeren van zware
vondsten vanuit het depot naar de werkruimte,
erg handig is.

We hebben laten zien waar we mee bezig zijn en
hoe wij de vondsten verwerken.
Manon en Marcel waren hiervan onder
de indruk.
Ook is er van gedachten gewisseld over wat de
gemeente kan doen en wat wij kunnen
betekenen voor de gemeente.

Transsportwagen met één van de zware baggervondsten
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STAGIARE MARITH

SCHENKING GERRIT KRACHT

Voor de opleiding aan het Agnieten College in Zwartsluis heeft Marith ons
benaderd voor het lopen van een
maatschappelijke stage

Vele onder u kennen Gerrit Kracht van de
witgoedhandel in de Hofstraat nog wel.
Van hem kregen wij het boek Geschiedenis
der Martelaren

Vorig jaar kwam Marith in contact met ons
tijdens de Ei-koer-ei dagen. En omdat ze zich
aan het oriënteren is voor haar studie. En de
archeologie haar erg interesseert, vroeg ze
of ze tot aan de herfstvakantie bij ons stage
mag lopen.

In het boek uit 1868 wordt met tekst en
litho’s het lugubere verhaal verteld van alle
martelaren in Europa en daarbuiten.

Marith kan veel voor ons betekenen, ze
houdt zich op dit moment bezig met het archeologisch tekenen. Ook doet ze mee aan de
andere activiteiten.
Zo hebben wij een mooi jong talent in ons
midden, dat onze groep jong van geest
houdt.
Mocht u of een van uw (klein) kinderen belangstelling hebben, dan kunt u ons altijd benaderen.

het boek met litho’s over de martelaren

GERRIT SNIJDER 80 JAAR
Onlangs is Gerrit Snijder ons oudste
werkgroeplid 80 jaar geworden.
We hebben dit gezellig met z’n allen gevierd.
Van ons kreeg hij een mooi boek als kado.

Onze stagiaire Marith, bezig met het tekenen

Gerrit met zijn gekregen kado
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ONZE ACTIVITEITEN

ARCHEOLOGISCHE FIETSROUTE
Onze stichting heeft het plan opgevat om
een archeologische fietsroute samen te stellen die door heel Zwartewaterland zal gaan.
Wij gaan de route samen met de historici uit
Zwartsluis en uit Genemuiden ontwikkelen.
Ook de horeca wordt hierbij betrokken.
Wij hebben hiervoor de nodige expertise
ingeroepen van Marketing Oost en op 13 juni
en op 1 oktober zijn hiermee de eerste
gesprekken geweest.

VAN HET LICHT, KOMT HET LICHT
Cultuureducatie op de basisscholen
Voor de jongste leerlingen van de
basisscholen zijn wij samen met de
cultuurambtenaar en Het Oversticht
bezig met het opzetten van een
cultuureducatieplan.
Dat zal gaan over verlichting.
Hoe deden de mensen het vroeger toen je
nog niet de schakelaar om kon halen om het
licht aan te doen.

Voor de financiering proberen we, samen met
andere projecten van de gemeente, een
Europese subsidie van LEADER
Noord-Overijssel te krijgen.

Olielampje

Spelende kinderen

Zal de fietsroute straks ook door Mastenbroek komen?

Voor de oudere groepen willen wij educatie
gaan geven in de vorm van kinderspelen.
Waar speelden de kinderen vroeger mee
toen er nog geen Nitendo’s bestonden en de
mobiele telefoon.
De tol en de knikker kennen ze misschien
nog wel. Maar bikkelen?
En leertje trekken?
Waarschijnlijk niet. Vaak vinden wij tegeltjes
waar kinderspelen op staan.
Aan de hand hiervan kunnen wij ze deze
educatie aanbieden.
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ONZE ACTIVITEITEN

BEZOEK AAN FLEVOLAND

FLESSENTREKKERIJ

Begin augustus zijn enkele leden van onze
werkgroep op bezoek geweest bij onze AWNzusterafdeling in Flevoland.
Hier werden wij hartelijk ontvangen en hebben wij
een gesprek gevoerd met oud-archeoloog
Dick Velthuizen en zijn vervangster Tineke Roovers.
Wij hadden wat vondsten meegenomen van het
“vaste land”. In Flevoland kennen ze meer een historie van oude scheepswrakken en prehistorie zoals de
“Swifterbantcultuur”.
Van het vaste land komen vaak hele andere vondsten.
Hierna is er een bezoek gebracht aan het museum
Nieuwe Land en aan de Bataviawerf.
Een weder bezoek laat nog even op zich wachten,
omdat er momenteel in Flevoland wordt gegraven op
locaties waar mogelijk Swifterbantcultuur
aangetroffen kan worden.

Op dit moment zijn wij bezig met het
inventariseren van ca. 600 kruiken, flessen,
inktpotjes, zalfpotjes, sodaflesjes en
parfumflesjes van diverse soorten, maten en
kleuren. Deze zijn 25 jaar geleden geborgen
bij een bodemsanering in Zwolle.
De flessen zullen allemaal schoongemaakt
worden en gesorteerd. Waarna ze genummerd
en gefotografeerd zullen worden. Een deel van
de flesjes is gemerkt, maar het zal een hoop tijd
kosten om te achterhalen waarvoor ze zijn gemaakt en wat de inhoud kan zijn geweest.
De datering ligt tussen 1850 en 1950.

In gesprek met zusterafdeling AWN 21 Flevoland

Ca. 600 kruiken en flessen
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WAAR KWAM JE ONS TEGEN?

OPEN MONUMENTEN DAG
Op 14 september hebben wij tijdens de
Open Monumenten Dag een zeer
geslaagde archeologische taxatie
georganiseerd bij de Vrienden van Oud
Genemuiden.
Het Historisch Centrum, de locatie waar dit
werd gehouden, was hiervoor mooi geschikt.
Ook omdat de nieuwe tentoonstelling over
het dempen van de Drecht voor het publiek
open was, was het een komen en gaan van
bezoekers
Vele mooie voorwerpen met de evenzo
mooie verhalen kwamen ter tafel.
Voor de kinderen was er een pot met snoep
en ze mochten muntjes grabbelen.

Taxaties

Door de reacties die wij ook later nog
ontvingen, is deze actie zeker voor herhaling
vatbaar.
Na afloop kregen wij uit handen van Robert
Plezier nog twee heerlijke Genemuidiger
pakketten.

Een getaxeerde Arabische munt

De kinderen grabbelen naar de muntjes in de pot
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NIEUW OP DE WEBSITE

DATUM
TIJD

We hebben een mooie publicatie geplaatst
van het in de zomer van 2018 opgegraven
scheepswrak
De opgraving was een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit
Groningen, de provincie Flevoland en
AWN-afdeling 21.
Wat de relatie is van onze werkgroep met
het scheepswrak, kunt u op de website lezen.

LOCATIE
PLAATS

12 OKTOBER 2019
10:OO – 12:00 UUR
13:00 – 16:00 UUR
WERKRUIMTE
HASSELT

Van vrijdag 11 oktober tot zondag
13 oktober kan je door het hele land het
verleden ontdekken.
Horen, zien en graven.
Iedereen is van harte welkom in onze ArcheoHotspot op zaterdag 12 oktober. Hier
geven wij tekst en uitleg over onze
werkzaamheden.

DATUM
TIJD
LOCATIE
PLAATS

16 OKTOBER 2019
20:OO – 22:00 UUR
WERKRUIMTE
HASSELT

Voor onze sponsoren organiseren wij een
gezellige informatieve avond, waarbij ze
kennis kunnen maken met onze
werkgroep en met onze plannen en
werkzaamheden
De informele avond wordt aangekleed met
een hapje en een drankje.

Overzicht van de opgraving

ONZE STICHTING WORDT GESPONSORD DOOR:

-

-

Deze nieuwsbrief is samengesteld
door Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland
UITGAVE: Twee keer per jaar
BEZOEKADRES:
Burg. Malcorpslaan 91-99, 8061 AG Hasselt
SECRETARIAAT:
Kalkovenwegje 11, 8061 CZ Hasselt
KvK-nummer 69345473
www.archeologiezwartewaterland.nl
archeologiezwartewateland@hotmail.com
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