
Vuur stenen  pijlpunt, 

gevonden  te  Scheveningen, 

gedateerd op ca. 2000 v. C. 

Archeologie in Nederland  

Vele jaren al betekent a r c h e o l o g i e  voor de 

Nederlander niet meer alléén de oudheid van 

Griekenland en Rome, Egypte en Mesopotamië. 

Archeologie betekent thans vooral ook de oudheid-

kunde van onze eigen lage landen. 

Zeer talrijk in aantal zijn de laatste tientallen jaren 

de vondsten in de bodem van Nederland. Zo talrijk, 

dat de officiële instanties het werk niet aan kunnen. 

Van de medewerking van menige amateur-archeoloog 

uit de „Archaeologische Werkgemeenschap voor 

Nederland" werd dan ook gebruik gemaakt. Velen 

van hen deden bovendien zélf belangrijke ontdekkin-

gen, stelden sporen vast van voor- of vroeghistorische 

bewoning, brachten losse voorwerpen aan het licht 

of ontplooiden nog andere activiteiten. Vaak konden 

deze amateur-archeologen — natuurlijk steeds in 

nauwe samenwerking met een archeologisch instituut 

of museum — aan officiële opgravingen aktief 

deelnemen. 

Archaeologische Werkgemeenschap voor Nederland  

Sekr. Iordensstraat 61     -     Haarlem      -     Telefoon 023-31 5361 
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De Archaeologische 

Werkgemeenschap 

voor Nederland 

werd opgericht op 6 september 1951 

door een klein groepje belangstellenden. 

Aanvankelijk was het doel de archeologie 

van westelijk Nederland te bevorderen 

en te beoefenen. Dit was namelijk een 

van de weinige gebieden van ons land 

waar tot dusverre vrijwel nooit oudheid-

kundige vondsten werden gedaan. 

Het  aantal  leden nam snel  toe en  

thans z i j n  het er al veel meer dan 

2000, door het gehele land verspreid, 

meestal in plaatselijke groepen gebundeld. 

Activiteiten van de A.W.N.-leden 

De archeologische belangstelling van de A.W.N. -leden 

ligt op verschillende gebieden. Er z i jn  tal van activiteiten : 

het veldwerk, individueel of in groepsverband; het bij -

wonen van lezingen, werkbijeenkomsten en cursussen; 

deelnemen aan opgravingskampen, excursies naar opgra-

vingen en tentoonstellingen; het bestuderen van literatuur 

op archeologisch terrein. 

Excursies. Wanneer zich de gelegenheid voordoet, d.w.z. 

indien er iets te zien valt, worden er door Hoofdbestuur of 

plaatselijk Werkgroepsbestuur excursies georganiseerd: 

naar opgravingen, zoals gebeurde bi j het Romeinse 

castellum te Valkenburg (ZH), de fundamenten van kasteel 

Nieuwendoorn (NH), de resten van steentijdkulturen te 

Vlaardingen, de overblijfselen van de Abdij te Rijnsburg; 

naar tentoonstellingen, zoals Panorama der Prehistorie, 

Scherf en Prent, Romeinse Techniek, Friezen, Franken en 

Saksen, 2000 eeuwen Zuiderzeegebied, Luchtfoto's en Ar-

cheologie, Keltische Kunst, Op het spoor van de mens, In 

kannen en kruiken, en andere. 

Opgravingskampen. Verschillende malen reeds werd een 

meerdaags archeologisch kamp georganiseerd in de zomer-

vakanties. Onder deskundige leiding werd een gezamenlijke 

opgraving verricht in de omgeving van Aardenburg, 

Assendelft, Dokkum, Diepenveen (Ov.), Horst (L.) en 

Koksijde (B). 
Het hoofdbestuur streeft ernaar om in de toekomst jaarlijks 

zo'n gelegenheid te scheppen de archeologie in de praktijk 

te beoefenen. 

Contributie. De jaarcontributie voor gewone leden bedraagt ƒ 15,— en wordt uitsluitend betaald aan de 

Algemeen Penningmeester per postgiro-rekening nr. 577808 t.n.v. penningmeester A.W.N, te Utrecht. De 

jaarlijkse bijdrage van donateurs is ƒ 25,— of meer. Jeugdleden (beneden 18 jaar) kunnen desgewenst 

volstaan met een jaarlijkse bijdrage van minimum ƒ 10,—. 

 

Stenen bijl, gevonden te Leersum,    

ca. 2000 v. Chr. 

 

Bronzen  bijl,  gevonden  te  Monster.   

ca. 850—650  v. Chr. 

 
 
 
 

 
Zilveren Romeinse munt met portret van Keizerin 

Faustina  II  en randschrift, gevonden bij Loosduinen. 
gedateerd op 161—180. 



Regionale  en  plaatselijke  werkgroepen 
In de loop van de jaren zijn een aantal plaatselijke en regionale 

werkgroepen (afdelingen) gevormd, waarbinnen men zich tevens 

met de archeologie van de eigen omgeving bezig houdt. Dit zijn 

thans de bestaande groepen: 

Alblasserwaard („Lek en Merwestreek") - Alkmaar e.o. - Amersfoort 

e.o. („Vallei en Eemland") - Amsterdam e.o. - Betuwe - Brabant 

(i.o.) - Den Haag e.o. - Deventer e.o. - Kennemerland - Leiden e.o 

(„Rijnstreek") - Limburg (i.o.) - Naerdinclant ('t Gooi) - Nijmegen 

e.o. - Rotterdam e.o. („De Nieuwe Maas") - Texel - Utrecht e.o. 

-Vlaardingen en Schiedam e.o. („Helinium") - Zaanstreek - Zeeland. 

Vorming   van   nieuwe   Werkgroepen   worden   voorbereid. 

 
16e eeuws gebruiksaardewerk, gevonden te Jutphaas 

Excursie  naar  opgraving  van  de  V laar dingen-kultuur-vondsten  uit de 

steentijd. 

 



Archeologisch tijdschrift 

„Westerheem" 

 

Door een van de leden getekende impressie 
tijdens een opgraving van A.W.N.-leden. 

Een greep uit de inhoud van de laatste 

jaargangen van „Westerheem" : 

 
De prehistorie van onze kuststreek — Een 
Frankische nederzetting in Salland (Ov.)— De 
Vlaamse kustvlakte in de Romeinse tijd — Profiel 
van de Gracht van Corbulo bij Leiden  
— Recente vondsten  uit Amsterdam's bodem — 
De  boemerang van Velsen — Inheemse en 
— Romeinse   vondsten in de Neder-Betuwe 
Kasteel  Nyendoren bij Krabbedam (NH)   
hervonden en opgegraven — De Gallische  
maaimachine van Buzenol — Over speelschijfjes en 
antieke spelen — Luchtfotografie — 
Aardmagnetisme en  archeologie — Hoe  houten  
vlechtwerk  van  20  eeuwen   met  behulp  van  
plastics werd  gered — Nieuwe ontwikkelingen in 
het palynologisch   onderzoek — C14-getallen en 
hun waardering —   Archeologie en statistiek —  
Ontwikkeling van het   oude rookpijpje —  
Vondsten uit de Romeinse tijd in de binnenstad van 
's-Gravenhage. 

Voorts verschenen  artikelen  over : 

Prehistorische stenen hamers, bijlen en pijlpunten uit Rockanje (Z.H.), Den Haag, Leersum, 
Hulshorst (Gld.), Scheveningen, Geldrop (N.Br.) — Steentijd-aardewerk, Fries/Bataafs 
aardewerk, La Tène-aardewerk, Romeins aardewerk en middeleeuws aardewerk uit 
verschillende provincies — Bijlen en andere hertshoornen voorwerpen uit Driehuis, Velsen, 
het Botlekgebied en Zeeland — Vroeghistorisch glas en kralen — Steentijd-nederzettingen te 
Vlaardingen en Vroege Uzertijd-nederzet-tingen te Schiedam, Krommenie, Assendelft, 
Dalfsen (Ov.), Driehuis (N.H.) — Bronzen zwaard uit Putten — Vroege ijzeren voorwerpen uit 
Velsen en Brederode 
— Middeleeuwse kastelen, akkers, woningen, voorwerpen  —  Steentijd-, Bronstijd-,   
IJzertijd-voorwerpen —  Romeinse overblijfselen. 

 

„Westerheem" — keurig gedrukt 

en goed geïllustreerd met foto's 

en tekeningen — is het tijdschrift 

van de A.W.N.  In 1971 begon 

de 20ste jaargang. 

„Westerheem" is tevens het offi-

c i ë l e  o r gaan  van  de  A.W .N.  

Alle leden en donateurs krijgen 

het gratis toegezonden. Verzorgd 

door een aantal deskundige 

redakteuren publiceerde 

„Westerheem" vele belangwekken-

de artikelen. Deze zijn zowel van 

de hand van vak-archeologen als 

van leden-amateurs. Het behan-

delt vele onderdelen van de 

archeologie en de hulpweten-

schappen. 

 

„Westerheem" publiceert bovendien 

boek- en tijdschriftbesprekingen 

alsmede aankondigingen van 

tentoonstellingen, bijeenkomsten, 

cursussen, enz. Niet het minst be-

langrijk zijn de vaak uitvoerige 

berichten over recente landelijke 

opgravingen en bijzondere vondsten. 


