Vereniging voor Landbouwgeschiedenis
Studiekring van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging

Studiedag Vereniging voor Landbouwgeschiedenis 2019
Archeologie en agrarische geschiedenis

Datum:
Locatie:

vrijdag 5 april 2019
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

U kunt zich aanmelden door voor 3 april 2019 een email naar de secretaris te sturen
(office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook
telefonisch opgeven bij het secretariaat van de Leerstoelgroep Agrarische – en Milieugeschiedenis,
0317 482584.

Bereikbaarheid
Het gebouw van de RCE bevindt zich op ongeveer tien minuten lopen van station Amersfoort. Als u
de hoofdingang van het station uitloopt, gaat u linksaf en volgt u de borden Centrum. Na het
viaduct over het spoor neemt u de eerste weg links. Dit is de Wijersstraat. Aan het einde gaat u
rechts het Smallepad op. U volgt dan het spoor en bereikt de RCE na ongeveer 600 meter. Voor
wie met de auto komt: de dichtstbij gelegen parkeergarage bevindt zich aan het Stadhuisplein.

Programma
Voorjaarsvergadering
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Algemene Ledenvergadering

Archeologie en agrarische geschiedenis
14.00 uur – Opening door de voorzitter
14.05 uur – Dr. Otto Brinkkemper, Landbouwgewassen in Nederland vanaf de eerste boeren. Het
perspectief van een archeobotanicus.
14.30 uur – Dr. Mans Schepers, Gronings graan in bodem en document (een project dat hij samen
doet met historicus Jeroen Benders)
15.00 uur - Pauze met koffie en thee
15.20 uur - Inge van der Jagt, MA, Veeteelt door de eeuwen heen: van domesticatie tot
specialisatie.
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15.50 uur – Drs. Adrie Ufkes, Woonhuizen, woonstalhuizen, stallen, of wat? Reconstructie van de
functie van gebouwen uit archeologische sporen.
16.20 uur – Debat
16.45 uur - Borrel
De studiemiddag gaat over de relatie tussen archeologie en landbouwgeschiedenis. De sprekers
zullen laten zien wat de hoe hun vakgebied zich verhoudt tot de agrarische geschiedenis. Het
thema wordt vanuit verschillende hoeken belicht, te weten akkerbouw op de kwelders,
landbouwgewassen, dieren en boerderijplattegronden.

Over de sprekers:
Otto Brinkkemper onderzoekt al ruim 30 jaar plantenresten uit archeologische opgravingen, eerst
als promovendus aan het Instituut voor Prehistorie (Rijksuniversiteit Leiden) en vervolgens aan de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en thans de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Als beheerder van de archeobotanische database RADAR heeft hij een goed overzicht over
het verschijnen en al dan niet verdwijnen van landbouwgewassen vanaf het moment dat de eerste
boeren zich op de Limburgse lössgronden vestigden.

Mans Schepers is Universitair Docent bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit
Groningen en doet momenteel onderzoek naar akkerbouw in het Fries-Groningse terpen- en
wierdengebied tussen 600 BC en AD 1500.

Inge van der Jagt is senior onderzoeker archeozoölogie bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Bij de RCE houdt ze zich bezig met de uitvoering en rapportage van archeozoölogisch
onderzoek in relatie tot de waardering, aanwijzing en bescherming van archeologische
monumenten. De ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken speelt daarbij een grote rol.
Daarnaast geeft ze advies en deelt ze haar archeozoölogische kennis met anderen binnen en buiten
de organisatie ter bevordering van de kwaliteit van het archeologische onderzoek. In het verleden
heeft ze gewerkt als docent archeozoölogie bij de Universiteit Leiden en als botspecialist bij de
uitwerking van diverse archeologische vondstcomplexen.

Adrie Ufkes is senior KNA-archeoloog en als projectleider betrokken bij veel opgravingen met
archeologische resten uit uiteenlopende perioden, vanaf de Steentijd tot in de Nieuwe Tijd, in alle
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delen van Nederland. Ze is werkzaam bij Archeosupport bv te Groningen, waar ze onder meer haar
specialisme prehistorisch aardewerk uitoefent.

Nog geen lid van de VLG?
U kunt lid worden door een email te sturen naar office.rhi@wur.nl of door te bellen naar 0317482584. U kunt ook naar onze website gaan: www.landbouwgeschiedenis.nl en daar klikken op esecretaris. In uw email vermeldt u uw naam en adres. De contributie is 10 euro per jaar.
U krijgt als welkomstgeschenk het monumentale boek van Jan Bieleman Boeren in Nederland
cadeau. Twee keer per jaar krijgt u post van ons over de studiedagen van de vereniging. U kunt
tegen korting boeken bij de Vereniging kopen. De VLG is een boeiend en belangrijk
ontmoetingspunt voor iedereen die is geïnteresseerd in platteland en landbouw en de geschiedenis
ervan. Door hierin te participeren zorgt u dat het platteland en de landbouw zichtbaar blijven in de
geschiedenis en in het maatschappelijk debat.
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