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ACTIVITEITENKALENDER 
 
FEBRUARI 
Za 3 Steentijddag in Leiden, pag 10 
Wo 21 Het Brabantse landschap, de vorming 

daarvan en zijn vroege bewoners. 
Lezing door Jan Broertjes, pag 10  

  
MAART 
Wo 14 AVKP-Jaarvergadering** 
Wo 21 Lezing Stedelijk groen in Eindhoven. 

Gerrie Andela** 

APRIL 
Wo 18  Middeleeuwse torens in Peelland en  

Kempen. Lezig door Jan Timmers** 
 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 
 

 
WIST U DAT... 
 
 

... het Erfgoedhuis in december 2500 bezoekers heeft gehad op één dag (pag. 3) 

... Nico’s boek ‘Nieuwe mensen op oud land’ over Meerhoven af is. Lees meer op pagina 14. 

... de jaarvergadering van AVKP op 14 maart plaats vindt 

... u zelf aan de slag kunt met een Victoriaans gerecht (pag 15) 

... Heemkundekringen een erfgoedwandeling door Eindhoven kunnen aanvragen (pag 13)  

... AVKP afgelopen jaar 20 nieuwe leden heeft mogelijk verwelkomen (pag 20) . 
 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2018

Januari/Februari Februari Februari Februari

Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 29 5 12 19

Di 30 6 13 20  

Wo 31 7 14 BV AVKP 21 Lezing Het Brabants landschap

Do 1 8 15 22

Vr 2 9 16 23

Za 3 10 17 24

Zo 4 11 18 25

Februari/Maart Maart Maart Maart

Wk Wk Wk Wk

9 10 11 12

Ma 26 5 12 19

Di 27 6 13 20

Wo 28 Samenwerking Erfgoedhuis 7 14 Jaarvergadering AVKP 21 Lezing Stedelijk groen in Eindhoven

Do 1 8 15 22

Vr 2 9 16 23 Deadline AVKP-Actueel 

Za 3 10 17 24

Zo 4 11 18 25

 Maart/April April April April

Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 26 2 Pasen 9 16

Di 27 3 10 17  

Wo 28 4 11 18 Lezing Torendag - J. Timmers 

Do 29 5 12 19  

Vr 30 6 13 20  

Za 31 7 14 21
Zo 1 Pasen 8 15 22

 April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 23 30 7 14

Di 24 1 8 15  

Wo 25 BV AVKP 2 9 16 Lezing Uitsterven vd Neanderthaler - JWvdD

Do 26 3 10 Hemelvaart 17  

Vr 27 Koningsdag 4 11 18  

Za 28 5 12 19

Zo 29 6 13  20 Pinksteren

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Erfgoedhuis open Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
21 februari Het Brabantse landschap, de 
vorming daarvan en zijn vroege bewoners.  
Geologisch expert Jan Broertjes vertelt op 21 
februari over de vorming van het Brabants 
landschap en wat dit betekende voor de eerste 
bewoners. Een samenvatting is opgenomen op 
pagina 10.  
 
21 maart Stedelijk groen in Eindhoven 
Een naderde omschrijving van de lezing van 
Gerrie Andela over Stedelijk groen in Eindhoven 
wordt nog rondgestuurd. 

18 april Middeleeuwse torens in Peelland en 
Kempen 
Meer informatie over de lezing van Jan Timmers 
volgt.  
 
Alle lezingen beginnen om 20 uur in het Erfgoed-
huis Eindhoven.  

 

Excursies en archeolopen 
8 april Wandeling Boekel en Erp 
Het programma is nog in ontwikkeling. Meer 
informatie volgt. 
 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
Volg het Erfgoedhuis Eindhoven op: www.erfgoedhuiseindhoven.nl  www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven en 
instagram erfgoedhuiseindhoven.Volg de ArcheoHotspots op: www.archeohotspots.nl en twitter@ArcheoHotspots  

 
2500 snelle bezoekers in Erfgoedhuis 
Op zondagochtend 10 december 2017 werd het 
Erfgoedhuis door maar liefst 2500 personen be-
zocht. Het waren allemaal sportief geklede men-
sen maar de meesten bleven niet lang. Het snelle 
bezoek gebeurde in het kader van de ‘Urban Trail’ 
die voor de tweede keer in Eindhoven werd gehou-
den. Kenmerkend voor deze 10 km lange hard-
looptocht was dat de route dwars door allerlei 
gebouwen ging, waaronder het Erfgoedhuis. Velen 
liepen het gebouw binnen zonder te weten wat hier 
te zien was, vaak waren ze verrast. Sommigen 
namen de tijd om even rond te kijken en velen 
lieten zich fotograferen met het voor studiedoel-
einden bedoelde plastic mensenskelet dat staat 
opgesteld in het Erfgoedhuis.  

 

Vertaling Latijnse kroniek levert verrassingen 
Onder de leden van de Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland bevindt zich veel kennis. 
Veteraan-lid David Hardy voltooide onlangs zelfs 
de vertaling (in het Nederlands) van de Latijnse 
kroniek van het klooster Mariënhage (Eindhoven). 
Daarin staan ook voor archeologen verrassingen. 
In de kroniek staat vermeld dat de eigenaar van 
het kasteel Ten Hage zijn kasteel schonk voor de 
stichting van het klooster (dat gebeurde in 1420) 
en dat de schenker toen een nieuw huis liet bou-
wen waarvan de funderingen werden gelegd vóór 
de brug naar de ingang van het klooster. Dat 
nieuwe huis is het Kasteel van Eindhoven en de 
brug is die over de stadsgracht (de huidige 
Vestdijk) naar Mariënhage. Tot dusver werd aan-
genomen dat het Kasteel van Eindhoven in de 
jaren 1413-1420 werd gebouwd. Ook staat ver-
meld dat de gebouwen van Ten Hage vrij slecht 
waren in verband met lemen wanden en daken 
van stro. Het kan zijn dat hiermee bijgebouwen 
worden bedoeld bij de bakstenen donjon van Ten 
Hage. 
 
Sjouwen met een doopvont 
Tijdens de testopgraving op de plek van het koor 
van de middeleeuwse Catharinakerk in februari 
2002 bezocht Toos Slegers-Hoppenbrouwers 
(1930-2003) de werkzaamheden. Ze vertelde over 

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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een doopvont dat volgens de overlevering afkom-
stig is uit de Catharinakerk. Dit vont werd 150 
meter verderop hergebruikt voor het draaien van 
deeg in de broodbakkerij op het Stratumseind 28. 
In 1991 is het vont met een vrachtwagen overge-
bracht naar haar huis in Mierlo en heeft daar in de 
tuin dienst gedaan als vijvertje en plantenbak. 
Toos wilde graag dat het vont na haar dood weer 
terug zou gaan naar de Catharinakerk waar het 
volgens de overlevering vandaan komt. Op 27 
december 2017 is het enkele honderden kilo’s 
zware vont door Laurens Mulkens en Nico Arts 
weer naar Eindhoven vervoerd. Het wordt tentoon-
gesteld in de Catharinakerk, waar het tot ruim 
anderhalve eeuw eerder werd gebruikt. Dit vont 
dateert vermoedelijk uit de jaren circa 1800-1810 
(of eerder) en werd na de bouw van een nieuwe 
(de huidige) Catharinakerk vervangen door een 
ander exemplaar. 
 

 
Vervoer van het doopvont, foto geleend van het ED 

 
Tijdens de beeldenstorm (augustus 1566) werd het 
middeleeuwse doopvont van de Catharinakerk in 
stukken geslagen. In november 1567 is daar 
sprake van een half vont dat nog wordt gebruikt 
voor het dopen. Het moet hier gaan om het vont 
waarvan tijdens de opgraving van 2005-2006 de 
helft is gevonden. Na de Vrede van Munster 
(1648) mochten katholieken in de Meierij van ’s-
Hertogenbosch hun geloof niet meer in het open-
baar uitoefenen. De Catharinakerk werd in gebruik 
genomen door gereformeerden.  
In 1794 wordt de kerk in beslag genomen door het 
Franse leger. In 1798 krijgen de katholieken hun 
oude kerk weer terug. In de jaren 1803-1809 wordt 
het gebouw weer hersteld. In 1810 wordt de eerste 
mis opgedragen. Dan zal er ook weer een doop-
vont zijn. In april 1859 wordt toegestaan de kerk te 
slopen om plaats te maken voor een nieuwe (de 
huidige) kerk. In februari 1860 worden in het oude 
kerkgebouw sloopmaterialen verkocht waaronder 

stenen wijwatersvaten (waaronder het doopvont?) 
en grafzerken. 
 
Middeleeuwse merktekens geïdentificeerd 
Onlangs verscheen de 
22ste aflevering (2017) 
van het Groningse jaar-
boek ‘Hervonden stad’. 
Een van de bijdragen 
gaat over enkele merk-
tekens die in eikenhouten 
tonnen zijn aangebracht. 
Ook in de stadskern van 
Eindhoven zijn allerlei 
merktekens in tonnen 
bekend. Deze zijn in 1994 
gepubliceerd, maar kon-

den destijds niet nader 
worden geïdentificeerd. 
Dankzij het Groningse artikel kan dat nu alsnog bij 
enkele merktekens, want die zijn vrijwel hetzelfde 
als die uit Eindhoven. Het betreft twee zogenaam-
de wijnroeiersmerken uit de vijftiende eeuw. Een 
wijnroeier bepaalde namens de overheid het volu-
me van de inhoud van een ton waarin wijn was op-
geslagen, waarmee de hoogte van belasting werd 
bepaald. Vier andere in Eindhoven gevonden 
merktekens blijken typische symbolen zijn voor 
inhoudsmaten uit Keulen. 
 
Schenking archeologische vondsten 
Tijdens de presentatie van het boek over Meer-
hoven in december vorig jaar schonk Toon Ver-
spaandonk uit Veldhoven enkele archeologische 
vondsten aan het depot van de gemeente Eind-
hoven. Het betreft een bronzen bijl uit de bronstijd, 
een curieus bronzen plaatje uit de 17de eeuw met 
daarop het wapen-
schild van prins 
Maurits en enkele 
daarbij gevonden 
voorwerpen.  
De vondsten zijn 
gedaan in Meer-
hoven en werden 
ontdekt met de 
metaaldetector. Ze 
worden permanent 
tentoongesteld in 
het Erfgoedhuis te 
Eindhoven. 
 
         Wapenschild van prins Maurits 
 

 

Merkteken 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Budel – De Kleine Wereld (proefsleuven) Arcadis Febr. – mrt. 2018 

Hoogeloon – Akkerstraat (proefsleuven) ?? Voorjaar 2018? 

Best – Hoofdstraat (proefsleuf met mogelijk 
doorstart) 

?? 2018 

Nuenen – West vervolg (proefsleuven) ?? 2018 

Eindhoven – Marienhage (archeologische 
begeleiding) 

BAAC Jan- mrt.? 2018 

Mierlo – Burg. Termeerstraat (proefsleuf met 
mogelijke doorstart) 

Econsultancy Jan. 2018 

Son – Ekkersrijt 1005 (proefsleuven) Aeres Milieu Begin 2018 

Oirschot – Groot Bijsterveld (archeologische 
begeleiding) 

Aeres Milieu Begin 2018 

Gerwen – Kerkakkers (proefsleuven) RAAP Febr. 2018 

Best - Veldweg-Ringweg (proefsleuven) ?? 2018 

Geldrop-Nieuwendijk (proefsleuven) ?? 2018? 

Valkenswaard - Dommelseweg 112-118 
(proefsleuven) 

?? 2018? 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten 2018? 

Aalst – Emmastraat (archeologische begeleiding) ADC ArcheoProjecten Jan. 2018 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2018? 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2018? 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Valkenswaard – fietspad De Malpie 
(archeologische begeleiding) 

?? 2018? 

Westerhoven – St. Servatius (opgraving en 
proefsleuven) 

?? 2018? 

Geldrop- Burghtstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Oirschot – Aarlese Heide Challenge 
(proefsleuven) 

?? 2018? 

Eindhoven - Vestdijk 22 (opgraving) ?? 2018? 

Eindhoven – Bilderdijklaan (opgraving) ?? 2018? 

Eindhoven – Anth. Fokkerweg fietspad ?? 2018? 

Eindhoven – Aalsterweg ((proefsleuf met 
mogelijk doorstart) 

?? 2018? 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Analyse van het uitgevoerde archeologisch 
onderzoek in Zuidoost-Brabant in de afgelopen 
20 jaar 
Ten behoeve van een lezing voor AVKP op 20 
december 2017 heb ik een kort overzicht gemaakt 
van het uitgevoerde archeologische onderzoek in 
27 gemeenten in Zuidoost-Brabant in de afgelopen 
20 jaar. Al sinds de jaren ’70 werd in Zuidoost-
Brabant al grootschalig nederzettingsonderzoek 
uitgevoerd maar slechts sporadisch. Sinds de 
invoering van de Wet op de Archeologische Monu-
mentenzorg in 2007 is het aantal archeologische 
onderzoeken flink in aantal toegenomen. Daarbij 
komt dat het niet alleen om grootschalige onder-
zoeken gaat maar ook kleine ‘postzegels’. 
Bovendien zijn de archeologische onderzoeken 
sterk verspreid over de hele regio, en wordt er ook 
buiten de oude akkergebieden opgegraven, waar-
onder de beekdalen en dorpskernen.  

Diverse tabellen en grafieke geven inzicht in de 
spreiding en aantallen van archeologische onder-
zoeken in de regio. [Red.: zie aparte bijlage] Wat 
werd er feitelijk aan archeologisch onderzoek in 
onze regio uitgevoerd?  
Als bron hiervoor is Archis 2 en 3 gebruikt, de 
landelijke database over archeologische onder-
zoeken en vindplaatsen in Nederland van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed. 
Wat al deze onderzoeken en vondsten aan nieuwe 
inzichten over ons verleden hebben opgeleverd zal 
komend jaar gepubliceerd worden in een publicatie 
in het kader van de Oogst van malta, zie 
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/zevende-
onderzoek-oogst-voor-malta-van-start en 
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties?tekst=oogst
%20malta&reeks=289.  
Ria Berkvens 
 

Overzicht van alle vindplaatsen en gravende onderzoeken (proefsleuven, archeologische begeleidingen en 
opgravingen) in de regio in de afgelopen 20 jaar 

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/zevende-onderzoek-oogst-voor-malta-van-start
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/zevende-onderzoek-oogst-voor-malta-van-start
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties?tekst=oogst%20malta&reeks=289
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties?tekst=oogst%20malta&reeks=289
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Verslag opgraving Noord-Brabantlaan 
Eindhoven 
Onlangs verscheen het verslag van de opgraving 
in 2011-2012 van een groot deel van een neder-
zetting uit de Romeinse tijd op het terrein van het 
huidige transferium Meerhoven (langs de Noord-
Brabantlaan in Eindhoven). Het verslag is deel 85 
van de serie (voornamelijk) archeologische rappor-
ten van Eindhoven en Helmond. De resultaten van 
deze opgraving worden ook kort samengevat in 
het elders in deze AVKP-actueel vermelde boek 
over Meerhoven. 
 
Archeologisch onderzoek bij klooster 
Mariënhage van start   
Net na de kerstvakantie is het archeologisch on-
derzoek bij klooster Mariënhage van start gegaan. 
Aanvankelijk was hier alleen archeologisch toe-
zicht voorzien, maar al snel werd duidelijk dat de 
archeologische ondergrond hier al op een diepte 
van 40-50 cm aanwezig was. De aanleiding voor 
het archeologisch onderzoek is de voorgenomen 
herontwikkeling van Mariënhage waarbij diverse 
bodemingrepen zullen plaats vinden. Het plan is 
de bebouwing van het gehele complex van Paters-
kerk en Augustinianum te restaureren en te herbe-
stemmen tot conferentiehotel. De huidige bebou-
wing is grotendeels rijksmonument, de gehele 
ondergrond een gemeentelijk archeologisch monu-
ment met uitzondering van de tuin en parkeer-
plaats. In de middeleeuwen is in het plangebied 
een motteheuvel aangelegd met daarop de adel-
lijke woning van de heer van Cranendonk. Nadat in 
1420 een nieuw bakstenen kasteel binnen de 
stadsgrachten in gebruik werd genomen is in het 
complex in die Haghe een klooster gesticht. Vanaf 
die tijd tot 1688 en in de jaren 1891-2017 is het 
complex Mariënhage in gebruik als klooster met 
een begraafplaats. Het complex lag binnen 
grachten die in verbinding stonden met de 
nabijgelegen Dommel. Op het einde van de 19

e
 

eeuw wordt hier de Paterskerk gebouwd en het 
internaat Gymnasium Augustinianum gesticht.  
De eerste werkzaamheden bestaan uit het ver-
nieuwen van de ondergrond en bestrating van de 
voormalige speelplaats van het Augustinianum 
waarbij ook hemelwaterafvoeren rond het terrein 
worden aangebracht. Vervolgens zal een klein 
deel van de bestaande bouw worden gesloopt om 
plaats te maken een lichte en transparante con-
structie op palen tussen de gebouwen in. Vanwege 
de welving van het maaiveld, als gevolg van de 
verhoogde middeleeuwse motteheuvel en de 
gedempte grachten, is het nodig het oppervlak van 
de geplande aanbouwen te nivelleren. Verwacht 
wordt dat deze ingrepen voornamelijk plaatsvinden 

in de recentelijk verrommelde bovengrond. Bij al 
deze ingrepen zal telkens bekeken worden welke 
strategie met betrekking tot het archeologisch 
onderzoek het beste ingezet kan worden. 
 
Bij de eerste werkzaamheden op de oude speel-
plaats bleek dat de archeologische ondergrond 
geraakt werd, en daarop is dan ook besloten om 
een archeologische begeleiding uit te voeren. Dit 
onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door 
BAAC onder supervisie van de gemeente Eind-
hoven. De eerste resultaten wijzen vooral op de 
aanwezigheid van een venige en lemige onder-
grond als gevolg van de ligging nabij de Dommel 
maar laat ook zien dat er in de diepere ondergrond 
vanaf circa één meter onder maaiveld gracht-
vullingen aanwezig zijn. 
 

 
Zicht op één van de gegraven sleuven voor de hemel-
waterafvoer naast het oude Augustinianum met op de 
achtergrond de kapel (foto: BAAC). 
 
 

Proefsleuvenonderzoek aan de Talingstraat in 
Geldrop 
Eind augustus 2017 heeft RAAP een proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd ten zuiden van de 
Talingstraat in Geldrop. Dit plangebied waar een 
uitbreiding van de bestaande woonwijk is gepland, 
ligt pal ten oosten van de Kleine Dommel en het 
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kasteel van Geldrop. Tijdens het onderzoek zijn 33 
proefsleuven aangelegd met een totale opper-
vlakte van 2.928 m², wat neerkomt op een 
dekkingsgraad van 9,1%.  
Het plangebied ligt op de overgang van een lage 
zandrug in het oosten naar het dal van de Kleine 
Dommel in het westen. Het reliëf van het zand 
wijst erop dat de Mierloseweg (gedeeltelijk) is 
gelegen op een natuurlijke zandrug en dat in de 
zuidwestelijke hoek van het plangebied een oude 
loop van de Kleine Dommel is aangesneden. Juist 
in dit laagste deel heeft veenontwikkeling 
plaatsgevonden. De basis van het veen is 
gedateerd middels 14C-onderzoek. Hieruit blijkt 
dat de veengroei tussen 2130 en 1910 voor Chr. in 
gang was gezet, wat overeenkomt met het einde 
van het Laat Neolithicum en het begin van de 
Vroeg Bronstijd. In de Nieuwe tijd, vermoedelijk 
vanaf de 15/16e tot in de 19e eeuw, is een dikke, 
humushoudende bovengrond ontstaan in grote 
delen van het plangebied als gevolg van de 
eeuwenlange bemesting van landbouwgronden 
met potstalmest door gemengde boerenbedrijven. 
De aangetroffen sporen bestaan overwegend uit 
(paal-)kuilen en greppels, en verder uit enkele 
karrensporen, natuurlijke lagen, ophogingslagen 
en recente verstoringen. De archeologische 
sporen maken deel uit van een verkavelings- en 
ontwateringssysteem dat is aangelegd op de 
overgang van het dekzandgebied naar de Kleine 
Dommel. Verspreid over het plangebied zijn 45 
paalkuilen aangetroffen. Veel paalkuilen zijn langs 
greppels gelegen en waarschijnlijk betreft het dan 
ook sporen van hekwerken. De aangetroffen kuilen 
zijn mogelijk gegraven voor het winnen van zand- 
of leem. In de karrensporen is een redelijke 
hoeveelheid vondsten aangetroffen, namelijk acht 
scherven keramiek, twee dakpanfragmenten en 
één fragment van een tegel. Het materiaal dateert 
in een ruime periode: de 11-13e eeuw tot in de 15-
19e eeuw. Relatief veel sporen zijn toegekend aan 
greppels, die verspreid in het plangebied zijn 
aangetroffen. Aanwijzingen voor uitdieping, op-
schoning of andere vormen van onderhoud zijn in 
geen enkele greppel aangetroffen. De archeo-
logische en historische informatie wijst erop dat 
alle greppels mogelijk in de late 15e of vroege 16e 
eeuw zijn aangelegd en dat de meeste tot in de 
19e of 20e eeuw hebben gefunctioneerd. Omdat 
het niet met zekerheid duidelijk is in hoeverre het 
vondstmateriaal representatief is voor de aanleg 
van de greppels, is besloten om een klein brokje 
houtskool uit één van de greppels te dateren met 
C14. Hieruit blijkt dat de greppel vermoedelijk 
tussen 1520 en 1800 is aangelegd, wat aansluit bij 
de archeologische en historische informatie. 

  
Alle-sporen-kaart 
van het 
archeologisch 
onderzoek 
Talingstraat (uit 
rapport RAAP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek aan pollen en/of zaden van de C14 
gedateerde greppel uit (late) 15e eeuw tot het 
midden van de 19e eeuw leverde zeer veel zaden 
van bramen op, alsook enkele andere wilde plan-
tensoorten, zoals watertorkruid, liesgras, verschil-
lende soorten boterbloem, nachtschade-achtigen, 
waterscheerling en nog enkele vrij algemene wilde 
planten die veel op verstoorde grond voorkomen. 
Uit het pollenonderzoek blijkt dat er minder boom-
pollen aanwezig waren, maar wel veel grassen. 
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Het landschap was in deze periode vrij open en de 
omstandigheden in (het noordelijke deel van) het 
plangebied waren iets droger en minder vochtig 
dan in het beekdal. De pollen wijzen op aanwezig-
heid van rogge, tarwe, gerst en boekweit. Echter 
alleen het voorkomen van roggepollen wijst op de 
lokale aanwezigheid van rogge-akkers. 
Uit het veen van de oude loop van de Kleine 
Dommel, dat is gedateerd tussen 2130 en 1910 
voor Chr., zijn voornamelijk pollen van boom- en 
plantensoorten aangetroffen die bij voorkeur groe-
ien in gebieden met natte omstandigheden, zoals 
els en berk. Ook zijn veenmos en water-drieblad 
aangetroffen. Daarnaast zijn echter ook veel 
graansoorten in het monster aanwezig, namelijk 
rogge of tarwe, alsook akkeronkruiden zoals 
korenbloem. Boven de veenlaag aan de basis van 
de geul is een pakket zand afgezet onder natuur-
lijke, hoog-energetische omstandigheden door de 
Kleine Dommel. Hierop bevindt zich een oude 
bouwvoor, die is gevormd in de late 15e of eerste 
helft van de 16e eeuw. Het pollen van rogge of 
tarwe en korenbloem is, wellicht onder invloed van 
de hoog-energetische omstandigheden waaronder 
dit pakket is afgezet, in de venige laag aan de 
basis van de oude geul beland. 
 
Geconcludeerd wordt dat de archeologische resten 
als niet-behoudenswaardig worden aangemerkt. 
En omdat aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
waardevolle archeologische resten in het plan-
gebied ontbreken, wordt er geen vervolgonderzoek 
aanbevolen. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
belangrijkste archeologische resten van het plan-
gebied, de greppels, wel op hoofdlijnen tijdens dit 
onderzoek in kaart zijn gebracht, gedateerd en hun 
paleoecologische en palynologische informatie 
eveneens is vastgelegd. 
 
Bron: X.C.C. van Dijk, 2017: Plangebied Talingstraat in 
Geldrop, gemeente Geldrop. Archeologisch vooronder-
zoek: een inventariserend veldonderzoek (RAAP-
Rapport 3314). 

 
Stalreep 22 t/m 36 Uden 
In november 2017 is door de gemeente Uden een 
vergunning verleend voor de bouw van acht wonin-
gen aan Stalreep te Uden. Door de werkgroep 
Archeologie van de Heemkundekring te Uden is na 
de bouwaanvraag een zienswijze ingediend welke 
twee dagen te laat bij de gemeente Uden is 
binnengekomen. De gemeente Uden verdient een 
compliment omdat die zo coulant is geweest om 

14 dagen extra tijd aan de werkgroep te verlenen 
om e.e.a. uit te leggen.  
De vergunning werd uiteindelijk verleend met de 
aanvulling om de werkgroep te informeren wan-
neer met de grondwerkzaamheden zou worden 
begonnen. Begin december is door de hoofd-
aannemer aan de werkgroep Archeologie door-
gegeven wanneer de graafwerkzaamheden plaats-
vinden.  
Op 8 december is door de onderaannemer inder-
daad begonnen met de werkzaamheden en waren 
2 leden van de werkgroep aanwezig. Hierbij werd 
het esdek verwijderd en waren er minimaal 3 
sporen zichtbaar met een diameter van ca. 20 cm. 
Kleur donkerbruin/zwart. 
 

 
 

 
 
Op de vraag onzerzijds werd aangegeven dat er 
op 8 en 9 december zeker geen ophoogzand zou 
worden aangebracht zodat wij als werkgroep een 
beetje tijd zouden hebben om een en ander te 
bekijken. De volgende dag: 9 december, wat 
schetst onze verbazing, alles was uitgegraven en 
reeds voorzien van ophoogzand zodat wij totaal 
geen mogelijkheid hadden om ook maar iets te 
inspecteren. Dit is een triest voorbeeld hoe de 
Archeologie-inspectie om zeep te helpen. 
Jos Kempkens 
Werkgroep Archeologie, Heemkundekring Uden 
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HET BRABANTSE LANDSCHAP, DE VORMING DAARVAN EN ZIJN 
VROEGE BEWONERS  

 
Op woensdag 21 februari houdt Jan Broertjes, een 
lezing over geologie. Jan is een echte icoon in de 
Brabantse geologische wereld. Hieronder een 
korte samenvatting van deze lezing.  
 

 
 
Rond 2,5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair, 
de vierde geologische periode. Het Kwartair is 
bekend vanwege de afkoeling van de aarde 
waarbij een aantal ijstijden optreden. 
Nederland ligt aan de rand van de Noordzee, 
waarin diverse rivieren uitmonden. De rivieren voor 
Zuid-Nederland waren vooral Rijn en Maas; zij 
brachten veel afbraakmateriaal uit het hoger gele-
gen achterland met zich mee. Zo ontstond een 
delta, het huidige Nederland. Tijdens de ijstijden 
was het zo koud dat veel neerslag als sneeuw op 
het land bleef liggen waardoor de zeespiegel 
daalde. Ook was tijdens zo’n ijstijd de bodem 

vrijwel permanent bevroren. Deze ijstijden werden 
afgewisseld door warmere tussenijstijden, verge-
lijkbaar met het klimaat waarin wij nu leven.  
 
Daarnaast was de bodem ook in beweging door 
opheffing en daling waarbij breuken in de aard-
korst ontstonden, die zijn uitwerking had op het 
geologisch product. Vooral smeltwaterdalen tijdens 
de ijstijden en de aanvoer van materiaal door de 
wind hebben hun stempel gezet op ons huidige 
landschap. In dit landschap vond de mens al vroeg 
zijn weg; zij reageerden hierop met hun verblijf-
plaatsen, hun doden ter aarde bestelden en de 
wegen waarover zij zich verplaatsten. Vooral deze 
landschapsvormen, het reliëf en de beken en de 
mens krijgen aandacht in de lezing. 
 

 
 
De lezing begint op woensdag 21 februari om 20 
uur in het Erfgoedhuis Eindhoven. 

 
 
 
 
 

STEENTIJDDAG 3 FEBRUARI 
 
 
De achtentwintigste Steentijddag vindt op zaterdag 
3 februari 2018 plaats in Leiden. Er is een 
gevarieerd programma opgesteld met verschil-
lende sprekers, zoals al eerder per Nieuwsflits is 
toegestuurd.  

Het programma, de locatie en een samenvattig 
van de lezingen zijn te vinden op de website 
http://www.rmo.nl/onderzoek/steentijddag 

http://www.rmo.nl/onderzoek/steentijddag
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EXCURSIE AMSTERDAM  
 
 
Op 20 januari is een groep van 16 AVKP leden 
naar het Amsterdam museum geweest voor een 
rondleiding en verhaal rondom de geschiedenis 
van Amsterdam  
 

 
 

Nadien is onder de inspirerende leiding van 
Annette Vondra in het Allard Pierson museum de 
tentoonstelling Crossroads, Reizen door de 
middeleeuwen bezocht.  

De tentoonstelling toont objecten uit heel Europa 
uit de periode 300-1000, en gaat over de volkeren, 
hun migratie en contacten in vroegmiddeleeuws 
Europa. Nog tot 11 februari te bezichtingen met 
misschien een verlenging. 
 

 
 

Carel van den Boom 

 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: BART HOLTHAUS 
 

 
Bart woont in de 
buurt van het Erf-
goedhuis en wandel-
de wel eens langs, 
waardoor zijn interes-
se werd gewekt. Na-
dere informatie haal-
de hij van onze site 
en nam toen een 
besluit: “volg je pas-
sie”. Die was al ooit 
ontstaan door het 

werken met de detector; hij werd begin 2018 
zonder dralen lid.  
Tijdens de laatste lezing die hij bijwoonde liep hij 
er wat onwennig bij, want hij kende nog niemand, 
maar was zeer geïnteresseerd in de collectie en 
onze activiteiten. Het werd hoogtijd voor een 
kennismakingsgesprek en een “rondje langs de 
velden”. 

Bart vertelde dat hij werkzaam is bij Philips in een 
fulltime administratieve functie en –gezien zijn 
leeftijd- nog jaren mag werken Hij zal zijn nieuwe 
hobby vooral in de weekenden en op zaterdagen 
moeten uitoefenen. Maar duidelijk is dat hij erg 
graag aan de slag wil met als doel “contacten 
leggen” en uitbouwen van archeologische exper-
tise.  
 
Bart geeft aan dat hij breed geïnteresseerd is in 
historie maar dat er over archeologie nog een 
hoop te leren valt. Nou: dat kunnen we bieden!  
Hij is bijgepraat over het hele scala van activiteiten 
die we op het Erfgoedhuis/ArcheoHotSpot verrich-
ten en heeft kennis gemaakt met een aantal vrijwil-
ligers en hun werkzaamheden. Bart zal zeker zijn 
weg vinden binnen de AVKP.  
 
Herbert Vorwerk & Peter Seinen 
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BASISCURSISTEN ARCHEOLOGIE EN STEENTIJD-WERKGROEP SAMEN 
OP PAD 
 

 
De vonsten uitgestald 

 
Zaterdag 13 januari was er alweer de zesde -van 
de tien lessen- van de Basiscursus Archeologie. 
Deze boeiende bijeenkomst werd verzorgd door 
Nico Arts en had als thema “De Vondsten”. Allerlei 
voorbeelden van materiaalsoorten, waarvan veel 
uit de eigen collectie kwamen, passeerden de 
revue. 
 

Na afloop was er gelegenheid om de theorie om te 
zetten in de praktijk. We vertrokken naar Gemonde 
voor een veldloop, die werd georganiseerd door 
onze Steentijd-werkgroep. Veel cursisten maakten 
hiervan gebruik. Nadat er heel wat puin van de 
akkers was geraapt, werd een en ander uitgestald 
en nader bekeken en besproken door Gerard van 
Kaathoven en Ruud Hemelaar. 
Er was heel wat variatie aanwezig: van Romeins 
materiaal en steengoed tot roodbakkend en van 
delen van pijpjes en een spinklosje. Maar het ging 
vooral om steentijd materiaal: laat Jacques van der 
Sommen nu een neolithisch pijlpuntje vinden! 
 

 
Neolithisch pijlpuntje 

 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 
 

WINTER EXCURSIE NAAR EINDHOVEN 
 
 
Op zondagmiddag 14 januari bracht de Heem-
kundekring Son en Breugel een bezoek aan Eind-
hoven voor een excursie, die startte in het Erf-
goedhuis. Hieronder een samenvatting van het 
verslag van Thom van Dommelen over deze 
middag. 
 
De 17 leden en introducees werden ontvangen 
met koffie en cake door Tonnie van de Rijdt. Ze 
heette iedereen welkom met een korte uiteen-
zetting over wat er allemaal in het Erfgoedhuis te 
vinden is en inderdaad een bezoekje is zeker de 
moeite waard. Vervolgens heeft onze gids, Wim 

van Hoof, aan de hand van overzichtsfoto’s 
globaal geschetst hoe Eindhoven er vroeger heeft 
uitgezien waarna we met onze wandeling zijn 
gestart.  
De wandeling ging vanaf het voormalige klooster 
Mariënhage en de Paterskerk langs de vroegere 
spoelhuisjes aan de Dommel richting Villapark. 
Dan langs de overgebleven voorgevel van N.V. 
Linnenfabriek Briel en Verster richting het recent 
gerenoveerde station van Eindhoven. Wim ont-
kracht de bewering dat de vorm van het gebouw is 
ingegeven door een Philips radio, een gelijkende 
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radio kwam pas 7 jaar na het ontwerp van het 
station op de markt. 
 

 
Klooster Mariënhage 

 
We lopen vervolgens door de kenmerkende ingang 
de ondergrondse fietsenstalling in waar de resten 
van de 700 jaar oude Woenselse Poort te zien zijn. 
De toute gaat verder via de Demer en de ‘stolper-
steine’, die herinneren aan tijdens de oorlog afge-
voerde Joden, naar de Kleine Berg met het beeldje 
van ‘Ons Moeder’. Er wordt gepauzeerd in de oude 
marechaussee-kazerne, nu een sfeervol café/-
restaurant.  
Het enthousiamse van onze gids had er voor 
gezorgd dat we later dan gepland ons pauzeadres 
bereik-ten waardoor verschillende deelnemers 
daarna moesten afhaken omdat de parkeermeter 
afliep. Wim begon dus met een uitgedunde groep 
aan het laatste deel van de wandeling. We 
bezochten de Catharinakerk met o.a. de erfgoed-

tentoonstelling en gingen over het Catharinaplein 
naar de ‘Down Town Gourmet Market’ een druk-
bezochte foodhall aan de Smalle Haven die zeker 
de moeite van een bezoek waard is. 
 

 
Gids Wim van Hoof  

 
Via het Stratumseind met de oude rechtbank en de 
opgraving van het Stenen Huis bij het van Abbe-
museum kwamen we weer terug bij ons startpunt. 
Het begon inmiddels al aardig donker te worden 
toen we, na het bedanken van Wim, weer richting 
Son en Breugel vertrokken. 
We kunnen ook nu wee spreken van een geslaagd 
uitstapje. 
 
Ook interesse in een deze erfgoedwandeling? Dat 
kan. Aanvragen op awnafdeling23@gmail.com 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 28 oktober 2017 – 18 januari 2018 
 
Boeken 
Nieuwe mensen op oud land. 
Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van 
Meerhoven.  
Redactie: Nico Arts. 
Bijdragen: N. Arts, J. Bosman, M. de Bruijn,  
A. Ceelen, J. de Graef, T. de Jong, R. Schlooz,  
H. Timmerman en J. van Weerden. 
Uitgeverij Pictures publishers Woudrichem. 
 
Noordbrabants Historisch jaarboek 34 
2017. 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact 

 
Van Punt tot Mijl. 
De vroege voet, roede en mijlmaten in Nederland. 
B Berends. 
ISBN. 9789082747409 
Uitgave in eigen beheer auteur 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland 
Jaargang 1 nummer 5 december 2017  
Een Merovingisch familiegraf uit Veldhoven. 
Kalkoenborst in Helmond. 
Een boekrecensie van N. Arts. 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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In het AWN Magazine: 
Aandacht voor de samenwerking van AWN met 
IVN en Water verbindt erfgoed,  
 
In Brabant jaargang 8 nr. 4 december, aandacht 
voor Frans van Kol 1817-1895 sociaalliberaal in 
Eindhoven en omstreken.  
Ad van Pinxteren schrijft over een bronzen 
Romeinse Beslagplaat uit de Romeinse tijd.  
 
In Brabant Extra 
Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 
Papieren Juweeltjes van het Provinciaal 
Genootschap. 
In 1837 kreeg Noord – Brabant een Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Het 
werd de moeder van een provinciale 
museumcollectie- thans het Noordbrabants 
Museum-en een provinciale bibliotheek, nu de 
Brabantse Collectie van de Universiteit van 
Tilburg. 
 

Dada nr. 95 Bouwkunst 
Kunsttijdschrift voor kinderen van 6 tot 106 jaar, 
verschijnt elk kwartaal. 
Dada wordt gemaakt door Plint en is een 
coproductie met de Franse uitgever: Editions 
Artola. Deze uitgave gaat over architectuur. Allen 
bijzondere gebouwen welke ervaren moeten 
worden. 
 
Rapporten. 
ADC Rapport 4456. Son en Breugel,  
Beugel ’t Keske. 
Een inventariserend Veldonderzoek in de vorm 
van proefsleuven. 
Onderzoek 23 augustus 2017. 
Uitslag. Gezien de groot aantal verstoringen van 
het archeologisch niveau binnen het plangebied en 
de niet behoudens waardige resten in het 
onverstoorde gedeelte is het advies het terrein vrij 
te geven voor verdere ontwikkeling. 
B. Weekers – Hendrikx 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Nieuwe mensen op oud land 
Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van 
Meerhoven (Eindhoven) 
Nico Arts en acht medeauteurs 
Uitgeverij Pictures publishers 
 
In december 2017 verscheen het al in 2000 aan-
gekondigde boek over Meerhoven, getiteld ‘Nieu-
we mensen op oud land’. In deze nieuwe en grote 
wijk in Eindhoven werden in de jaren 2000 - 2012 
grootschalige opgravingen uitgevoerd. De 
resultaten daarvan zijn nu met veel illustraties 
inzichtelijk gemaakt met daarnaast hoofdstukken 
over middeleeuwse ge-schiedenis, over het 
vliegveld Welschap en over de Tweede 
Wereldoorlog. Een ander hoofdstuk gaat over de 
huidige stedenbouw van Meerhoven. De 
archeologische resultaten betreffen het einde van 
de oude steentijd tot en met de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij de 
uitgever en kost 24,95 euro. 
https://www.picturespublishers.nl/product/nieuwe-
mensen-op-oud-land/  
 

 
Van Punt tot Mijl. 
De vroege voet, roede en mijlmaten in Nederland. 
G. Berends in eigen beheer. 
http://www.vanpunttotmijl.nl/ 
 
Zo vertrouwd als we nu zijn met de centimeter en 
de kilometer was men dat vroeger met duimen, 
voeten, ellen, roeden en mijlen. Deze maten 

https://www.picturespublishers.nl/product/nieuwe-mensen-op-oud-land/
https://www.picturespublishers.nl/product/nieuwe-mensen-op-oud-land/
http://www.vanpunttotmijl.nl/
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werden gehanteerd voor de landmetingen het 
bouwbedrijf. Maar daarnaast waren er ook nog 
aparte maatstelsels voor de dijkbouw, de turf-
winning en de scheepsbouw. Maar de werkelijke 
lengte van deze eenheden was in elke stad of 
regio weer anders. Een Amsterdamse voet had 
bijvoorbeeld een andere lengte dan een Deventer 
houtvoet. En de Bossche roede verschilde bedui-
dend van de Rijnlandse roede. 
In dit boek laat de verwarring en misverstanden 
zien die dat veroorzaakte. En daarmee het belang 
van het moderne uniforme maatstelsel. Van Punt 
tot Mijl is een breed overzicht van de maten die in 
gebruik waren in de vele eeuwen van de invoering 
van de meter in 1821. Een vrijwel volledige 
verzameling en vergelijking van de toen gebruike-
lijke lengtematen in Nederland. Rijk geïllustreerd 
en meer dan 80 overzichtelijke tabellen.  

 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 

KOOKAVOND: VICTORIAANS KOKEN 
 
 
Het was alweer een hele tijd geleden dat we als 
historische kookgroep bij elkaar gekomen waren. 
Gelukkig nam Frank het initiatief en stelde voor om 
de Victoriaanse tijd als uitgangspunt te nemen. Hij 
was op het idee gekomen tijdens zijn wandel-
vakantie in Wales was. Zijn hotel was in het 
badplaats Llandudno, waarvan het centrum geheel  
in Victoriaanse stijl bleek te zijn.  
De Victoriaanse tijd omvat de regeerperiode van 
Queen Victoria (1837–1901). Aangezien niemand 
wist of we wel voldoende receptinformatie zouden 
kunnen vinden over die periode binnen het Britse 
grondgebied besloten we ook recepten uit de 
(enorme hoeveelheid) Britse koloniën toe te staan. 
Het zoeken naar recepten was inderdaad moei-
lijker dan het zoeken naar bijvoorbeeld ‘romeinse’ 
of ‘middeleeuwse’ recepten, maar uiteindelijk had 
toch ieder van ons (we waren die avond met 9 
personen) iets naar tevredenheid gevonden. 
Tussen 17 en 18 uur druppelde iedereen binnen, 
beladen met tassen en dozen. Peter zorgt altijd (zo 
ontstaan tradities), ongeacht de tijdsperiode of het 
thema dat we uitgekozen hebben, voor een fles 
heerlijke godenwijn als ondersteunend middel bij 
het koken. Sommigen hadden, vanwege de moei-
lijkheidsgraad of de duur van het maken van het 
gerecht, thuis al dingen voorbereid of gemaakt. En 
voor de eerste trek rond het tijdstip van verza-
melen, konden we al meteen beginnen aan de 
Potted Cheese en de Friar’s Omelet van Franҫois. 

Het eerste is een kazig smeerseltje voor op een 
(Engels cream)crackertje, het tweede een zoet 
taartje, dat het echter als appetizer ook heel goed 
deed. Verder hadden we, door Frank R. (een ‘bui-
tenstaander’) bereide ‘Gebakken makreel op azijn’, 
waarbij de met zout en veel peper, nootmuskaat 
en foeli gekruide makreel eerst gebakken, en na 
afkoeling op azijn gezet wordt. Daaroverheen ging 
dan nog een laagje olie. Zeer bijzonder en lekker 
van smaak (voor de niet-visliefhebber wat minder). 
Godfried zijn ‘Mulligatawny soup’ (vertaald: ‘peper-
soep’) was een Engelse soep die zijn oorsprong 
heeft in de Indiase keuken (vanaf 1877 was konin-
gin Victoria tevens keizerin van India, hoewel zij 
Brits-Indië zelf nooit bezocht heeft). Er bestaan 
zeer veel variaties op dit recept. Deze smaakte in 
elk geval uitstekend! 
 
Peter maakte ‘Chuckwagon Buffalo Stew’, een 
cowboygerecht (Gr.Br. had 13 koloniën in Noord-
Amerika). Een heerlijke stoofpot van mals rund-
vlees, groenten, kruiderij en bacon. Dit zou geser-
veerd moeten worden met hete zwarte koffie en 
knapperige witbroodjes. Maar in ons geval namen 
we er een wijntje bij en dat smaakte heel goed.  
Ondertussen kwamen de Mince pies van Hanneke 
uit de oven. Mince pie is een traditionele Engelse 
kersttraktatie (ook nu nog) met een vulling van 
mincemeat. Dit is geen vlees maar een mengsel 
van fruit en specerijen. Ze zagen er fantastisch uit 
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–en smaakten ook zo. Ikzelf had gekozen voor een 
‘Vegetarische oogsttaart’. Daarvoor worden een 
heleboel verschillende groenten en wat kruiderij 
eerst in bouillon gekookt, daarna met een sausje in 
een ovenschaal gedaan en afgedekt met een lap 
deeg waarin kaas is verwerkt. Het leek eerst ner-
gens op, maar de smaak was verrassend (of vond 
ik dat als enige…).  
Marion had een groentegerecht dat zijn vorm 
behield middels gelatine. Er waren erwtjes en 
spruiten in ver-
werkt. Ze had 
hem thuis ge-
maakt omdat de 
gelatine een hele 
tijd op moest 
stijven. Helaas 
was het opstijven 
nog niet echt 
begonnen toen 
zij de vorm in de 
auto zette… En 
natuurlijk hadden 
we ook toetjes!  
 
Frank maakte een spongecake. Er wordt geen vet 
bij gebruikt, suiker echter wel. En zijn naam heeft 
ie door het sponsachtige uiterlijk.  
Het komt vaak heel goed uit dat er mensen zijn die 
thuis al het één en ander hebben voorbereid. Zij 
hebben die avond de handen vrij en kunnen de 
anderen helpen. Zo assisteerde Franҫois Frank bij 
het maken van de spongecake, want het recept 
daarvoor is niet het meest makkelijke voor een 
cake. Odette had (thuis) ook een spongecake ge-
maakt en had hem vervolgens gebruikt als basis 
voor een trifle. Het recept daarvoor kwam uit het 
‘Book of Household Management’ geschreven 
door Isabella Beeton uit 1861. Naast warenkennis 
en recepten vind je in dat boek ook raadgevingen 
voor gedrag, omgaan met bedienden en de taken 
van die bedienden, opvoeding van kinderen, 
kinderziektes, en medicijnen. Heel duidelijk is dat 
de man op een voetstuk stond! Vanaf het begin 
was dit boek een groot succes. En laat Odette 
toevallig dat kook-
boek zelf hebben! En 
dan ook nog een 
exemplaar waarvan 
duidelijk is dat het 
zéér veel gebruikt is. 
Erg leuk om hier en 
daar een stukje uit te 
lezen. 
 

De trifle is een zeer rijk, machtig toetje. Het bestaat 
uit zeer veel ingrediënten, een heel bouwpakket 
(wat een werk!), maar zó lekker dat je er na een 
uitbundig diner toch nog wel een plaatsje voor kunt 
vinden. En een uitbundig diner hadden we: als je 
met negen man ieder een gerecht maakt heb je 
dus gewoon een negen-gangen-diner! Kortom, aan 
het einde van deze weer zeer gezellige avond ging 
niemand met honger naar huis en we hadden weer 
wat aan onze geschie-deniskennis toegevoegd! En 
om jullie wat te laten proeven van wat wij die 
avond gegeten hebben, hierbij het recept van de 
‘Potted Cheese’ van Franҫois. 
 
Recept Potted Cheese 
In Engeland stelt men dat de Potted Cheese altijd 
een maand van tevoren moet worden gemaakt. 
Helemaal gelijk hebben ze niet, want met een 
scheutje witte port erdoor smaakt de Potted 
Cheese al na enkele dagen bijzonder fijn. De witte 
port kunt u, zoals veel Engelsen dat ook doen, 
vervangen door licht zoete sherry. 
Voor ca. 6 personen: 
160 gram boter 
500 gram Cheshire of Cheddar, zeer fijn geraspt 
(of restjes kaas, tip van internet (IP)) 
½ theelepel Colman’s mosterdpoeder 
1 mespunt foeli 
1 klein mespuntje cayennepeper 
1,4 dl witte port 
 
Roer in een kom 125 gram boter tot een romige 
massa. Voeg, onder voortdurend roeren en om-
scheppen, bij gedeelten de geraspte kaas toe. 
Strooi mosterdpoeder, foeli en cayennepeper er-
over. Roer alles door en schenk er vervolgens, 
onder voortdurend roeren, de witte port beetje bij 
beetje bij. Blijf daarna nog zó lang roeren tot een 
zalfachtige massa is verkregen. 
Laat de rest van de boter in een pannetje smelten. 
Doe de massa over in (soufflé)potjes met een 
inhoud van tenminste 1¾ deciliter. Strijk het opper-
vlak met de bolle kant van een lepeltje zo glad 
mogelijk af. Schenk de gesmolten boter erover. 
Dek de potjes luchtdicht af met plastic folie.Zet de 
potjes tenminste 3 dagen in de koelkast. 
Presentatie: plaats de potjes op kleine bordjes. 
Geef er crackers en in repen gesneden licht geroo-
sterd wittebrood bij. 
Tip: Liefhebbers eten er graag één of meer bleek-
selderijstengels bij. Plaats de stengels in een karaf 
met ijskoud water op tafel. 
 
Ine Pulles 

  

De trifle 
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GEHEIMEN VAN DE KLEINE BEERZE TE HOGELOON 
 
 
Zaterdag 27 januari jongstleden hebben circa 30 
leden van de AVKP een bijzonder interessante 
excursie/rondleiding/presentatie gekregen onder 
de bezielende leiding van Archeologe Liesbeth 
Theunissen en haar vader Mat Theunissen, 
heemkundige. 
 

 
Vanaf links gezien: Mat en Liesbeth Theunissen 

 

Dit was een uitstapje van de deelnemers van de 
basiscursus Archeologie waaraan ook andere 
geïnteresseerden werden aangemoedigd om mee 
te gaan. We zijn begonnen op de plek waar in het 
verleden de Romeinse villa heeft gestaan, de 
enige in Noord Brabant, welke in de jaren tachtig is 
opgegraven. De villa was een onderdeel van een 
agrarische nederzetting. Door Liesbeth is een 
bevlogen presentatie gegeven met mooie teke-
ningen en prachtige foto’s over deze villa welke 
allerlei nieuwe inzichten over de bewoners gaven: 
ze aten knoflook en koriander, hadden slaven en 
warmwaterbaden. Middels 140 m1 touw is door 
alle aanwezigen het gebouw van 20 x 50 m 
gevisualiseerd in beeld gebracht en wordt de 
omvang wel erg duidelijk en groots. 
 

 
Het uitzetten van de contouren van de villa 

 

De heer Mat Theunissen heeft ons daarna 
uitvoerig tekst en uitleg gegeven over de ijzeroer  
(een soort ijzererts, zie foto onder) welke in dat 
gebied voorkwam en nog steeds voorkomt, van tot 
koolstof gebrand hout tot en met de smelting van 
het ijzeroer.  
 

 
 
Ook hebben we de bijzondere plek bezocht van de 
offerplaats van tien bronzen hielbijlen die 3500 jaar 
geleden in het water zijn achtergelaten met daar-
aan gekoppeld de geopperde mogelijkheden hoe 
en waarom juist hier die bijlen werden achter-
gelaten. Ter plaatse, in een poel, is een klein mo-
nument in de vorm van enkele bijlen aangebracht. 
Verder hebben we de grote Romeinse grafheuvel 
bezocht welke in volksverhalen is opgenomen als 
de Kaboutersberg, een plek waar kabouters met 
hun koning Kyrië woonden. De grafheuvel heeft 
een doorsnede van 20 m. 
 

 
Alle deelnemers en de hond van Wim voor de Kabouter-
berg 
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Met grote dank aan Liesbeth en Mat Theunissen, 
maar ook aan Herbert Vorwerk en Peter Seinen 
zijn we daarna huiswaarts gegaan met beide 

benen weer in het heden maar met het hoofd nog 
in het verleden. 

 
Jos Kempkens 
Foto's van M. van IJzendoorn, medewerker RCE

 
 
 
 
 

KOLONISTEN VAN DE MAASHORST 
Het MRK Uden toont Udense Merovingische grafvondsten 

 
In 2014 werd in 
Uden bij toeval een 
Merovingisch graf-
veld uit de vroege 
middeleeuwen ge-
vonden. Het grafveld 
bleek een ware 
schat met bijzonder 
glaswerk, sieraden 
en zwaarden. Een 
paar topstukken 
werden in oktober 
2017 tijdens een 
drukbezochte pre-
view voor het eerst 
getoond. Vanaf 4 
februari wordt in de 
tentoonstelling ‘Ko-
lonisten van de 

Maashorst’ het verhaal achter de vondsten verteld. 
Het grafveld is in 2014 ontdekt door Hanneke van 
Alphen, vrijwilliger van de werkgroep Archeologie 
van de Heemkundevereniging. De Merovingische 
graven geven een inkijkje in de vestiging van 
kolonisten aan de rand van het Merovingische Rijk, 
tijdens het Europese herstelproces na de val van 
het Romeinse Rijk. Het kan beschouwd worden als 
de start van het huidige Europa. 
 
In het merendeel van de graven werden 
uitzonderlijk veel en bijzondere bijgiften 
aangetroffen. Zwaarden, bijlen, dolken, lansen, 
schilden en pijlpunten sierden de mannelijke 
graven. Maar ook waren er veel persoonlijke 

sieraden, zoals kralenkettingen, kledingspelden en 
gouden hangers. Een bijzonder werk is een glazen 
buidelbeker waarvan er maar negen in de hele 
wereld zijn. Het fortuin van Hanneke van Alphen 
kon niet meer stuk toen zij in de hoek van het 
grafveld ook nog eens een prachtig bewerkte 
sleutel vond: de oudste sleutel van Uden. Voor het 
eerst wordt deze sleutel in de tentoonstelling aan 
de Udenaren getoond. 
 

 
 
Rond de tentoonstelling worden tal van activiteiten 
georganiseerd. Zoals Kraak de Code, een Escape 
Room en twee workshops van het internationaal 
succesvolle Atelier NL. Het volledige programma is 
te vinden op de website van het MRK: 
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/activiteit
en 
 
Hanneke van Alphen 

 
 
 
 
 
  

http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/activiteiten
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/activiteiten
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RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
RCE brochure Handhaving 
We hebben het in Actueel al meerdere malen 
gehad over hoe lastig handhaving is voor archeo-
logische terreinen. Onlangs werden we door de 
RCE geattendeerd op hun brochure ‘Handhaving 
en preventie op archeologische monumenten’. Die 
dateert al uit 2015 en blijkt niet alleen  toepasbaar 
te zijn voor beschermde monumenten. De bro-
chure bevat adviezen voor preventie, zoals goede 
voorlichting aan burgers en politie en een zorg-
vuldige vergunningsprocedure. Er wordt uitleg in 
geven over de mogelijkheden en beperkingen van 
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven. 
 
Een probleem blijft, dat laat deze brochure ook wel 
zien, de bewijslast bij overtredingen en het opleg-
gen van effectieve bestuurlijk boetes. Want 
herstellen van de schade zal vaak niet meer 
mogelijk zijn. Een suggestie, zoals bijvoorbeeld 
ook gebruikt in Bladel, is alsnog een vergunning 
laten aanvragen voor legalisering. Met daarbij dan 
ook de verplichting tot archeologisch onderzoek, 
op kosten van de verstoorder, ter vaststelling van 
de schade en nog wel aanwezige resten. 
 
Vorige week kwam het gebrek aan handhaving 
nog eens pijnlijk in beeld door een ‘advertentie’ in 
de Volkskrant met ‘tips om creatief geld te bespa-
ren op archeologisch onderzoek’ Het was een 
actie van een archeoloog om alle frustraties over 
de wijze waarop sommige verstoorders en 
gemeenten omgaan met de regels. Het leidde tot 
veel commotie omdat de aard van deze actie niet 
direct duidelijk was en het een oproep leek tot 
overtreden van de regels. Een waarschuwing is 
terecht. Er is, zeker voor ons als vrijwilligers, zaak 
hier blijvend attent op te zijn. Heel bepalend is de 
bestuurlijke bereidheid tot handhaving bij archeolo-
gische overtredingen. Daar kun je als burger en 
vrijwilliger mede invloed op uitoefenen. 
Voor de brochure: klik hier of gebruik 
https://archeologieinnederland.nl/publicaties/handh
aving-en-preventie-op-archeologische-
monumenten  
 
Heemkundekringen en gemeentelijk archeo-
logiebeleid 
Gemeenten bepalen voor een belangrijk deel waar 
wel en waar niet archeologisch onderzoek moet 
plaatsvinden. Voor heemkundekringen die zelf 
geen actieve archeologie werkgroep hebben kan 
het lastig zijn dat gemeentelijk beleid goed in beeld 

te hebben en de waarde daarvan te beoordelen. 
Op verzoek van de voorzitter van de Dye van Best 
Harrie van Vroenhoven, hebben we voor hun 
tijdschrift een toelichting geschreven over wat dat 
beleid inhoudt en welke rol een heemkundekring of 
erfgoedvereniging daarin kan spelen. Wie daar ook 
meer over wil weten kan dat artikel lezen via 
http://www.heemkundebest.nl/home/info/uit-de-
kelder. Klik vervolgens op het januarinummer 
(pag.19-23). 
Heemkundekringen of andere die graag zelf een 
vergelijkbaar artikel voor hun eigen blad willen, 
helpen we daar graag bij. Neem daarvoor contact 
op met Tonnie van de Rijdt (vdrijdt@iae.nl ) 
 
Peelbronnen over WO I en II  
Onderzoek naar locaties en sporen in het land-
schap en ondergrond van gewapende conflicten 
valt al enige tijd ook onder archeologie: conflict-
archeologie. Interesse voor locaties die een rol 
hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog is er 
al lang, ook in onze regio. Nieuw is ze als archeo-
logische vindplaatsen te beschouwen en ze dan 
ook planologisch te beschermen. Dus is het zaak 
die gebieden ook goed in kaart te hebben.  
Hans van de Laarschot is al een aantal jaren bezig 
de vele bronnen over de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog in de Peel te verzamelen en digitaal 
te ontsluiten. Je kunt deze bronnen vinden op de 
site http://www.oorlog-depeel.nl/  
 
Op 25 mei 2016 vond op vliegbasis De Peel een 
symposium plaats over de Peel-Raamstelling. 
Vanaf dat moment  worden elke eerste dag van de 
maand nieuwe originele Peelbronnen uit het Natio-
naal Archief in Den Haag op de site geplaatst. Ze 
zijn vrij te raadplegen en te downloaden. Allerlei 
documenten over bijvoorbeeld de Peel-Raam-
stelling, zoals plankaarten, situatietekeningen en 
verkenningsrapporten staan er al op. En ook 
verslagen van de Duitse inval mei 1940 en rappor-
ten over Peelverkenningen door het Nederlandse 
leger. Die laatste bevatten veel interessante kaar-
ten en beschrijvingen van het historisch landschap 
én anekdotes.  
 
In december jl. zijn ruim 200 scans geplaatst over 
de Peel-raamstelling en de voorbereidingen voor 
de verdediging van de Peel. Begin dit jaar is daar 
een vervolg en aanvulling op gegeven. Ze 
ontsluiten de pogingen van de Generale Staf om 
van de Peel een ondoordringbare verdedigingslijn 

https://archeologieinnederland.nl/publicaties/handhaving-en-preventie-op-archeologische-hier%20monumenten
https://archeologieinnederland.nl/publicaties/handhaving-en-preventie-op-archeologische-monumenten
https://archeologieinnederland.nl/publicaties/handhaving-en-preventie-op-archeologische-monumenten
https://archeologieinnederland.nl/publicaties/handhaving-en-preventie-op-archeologische-monumenten
http://www.heemkundebest.nl/home/info/uit-de-kelder
http://www.heemkundebest.nl/home/info/uit-de-kelder
mailto:vdrijdt@iae.nl
http://www.oorlog-depeel.nl/
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te maken. Het moerassige karakter van de Peel 
moest zoveel als mogelijk behouden blijven. Aan 
Peelgemeenten en bedrijven werd gevraagd te 
stoppen met ontginnen. Onderwaterzettingen 
(inundaties) zorgden voor een grotere ontoe-
gankelijkheid. Wegversperringen werden gepland. 
Onderzocht werd hoe bruggen over de Peel-
kanalen konden worden vernield. Dit dossier is nu 
geheel in Peelbronnen opgenomen met uitzon-
dering van het rapport met bruggeninventarisatie. 
Dat rapport is in 2014 als papieren versie 
uitgegeven; Peelbronnen 2. Het is uitver-kocht, 

maar overwogen wordt om een herdruk te laten 
verschijnen of het alsnog digitaal op te nemen op 
de website. 
 
Dit jaar zullen weer maandelijks (onder voor-
behoud) nieuwe Peelbronnen worden geplaatst. 
Op de site is veel meer informatie over de Peel te 
vinden, zoals Peelgrenzen / Peelgrens Brabant – 
Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 
1716.  
 
Tonnie van de Rijdt 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Veel nieuwe leden in 2017 
Algelopen jaar hebben we veel nieuwe leden 
gekregen. AVKP stond hiermee zelfs in de top 
twee van AWN. Graag willen we de leden van 
2017 nog even aan jullie voorstellen:  

 Guus Braun, Heeze 

 John en Femia Cleven uit Eindhoven 

 Bart van Duijnhoven, Uden 

 Tiny van Haandel, Boekel 

 Jan en Mia Houkes, Eindhoven 

 Gerard van de Hei, Boekel 

 Jos Kempkens, Uden 

 Hans Meester, ‘s-Hertogenbosch 

 Wil Peels, Valkenswaard 

 Francien de Raad, Riethoven 

 G.M. Rietveld, Sint Michielsgestel 

 André van Rijswoud, voorzitter Heemkunde-
kring Loon op ‘t Sandt  

 Hermine Rosulek, Eindhoven 

 Amber Smits, Heeswijk-Dinther 

 Rob Veraart, Veldhoven 

 Wim Wijnands, Gemonde 

 Eicha Museum Bergeijk 

 Willy Wijdeven, Uden 
Een aantal van deze leden is al volop aanwezig en 
bezig in het Erfgoedhuis.  
 
Als nieuwe leden zich melden, zoeken Peter en 
Herbert (namens het AVKP-bestuur) contact en 
nodigen ze uit om nader kennis te maken. 
Sommige zijn dan al bekend met AVKP en het 
Erfgoedhuis. Andere worden opgevangen aan de 
keukentafel met koffie, voorgesteld aan andere 
leden en krijgen een introductieboekje van AVKP 
en een rondleiding door het Erfgoedhuis. We 
hopen zo een goede start te maken, zodat 
iedereen daarna zijn draai kan vinden.  

 

 
 
 
  


