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Tweemaandelijkse ledenbrief van de Archeologische Vereniging

Kempen-Peelland, AWN afd 23

Nr. 4, september 2003

Eindredactie: R. S. Postma, Winselerhof 23, 5625 LW EINDHOVEN, tel. 040 
-  241 25 70, e-mail: r-postma@chello.nl

Activiteitenkalender 
wo. 1 okt.  AVKP-cursus: 'Vuursteenvondsten uit de steentijd'
do. 2 okt. brainstormsessie over cultuurhistorie in het centrum van Eindhoven. 

Georganiseerd door  de gemeente Eindhoven. De AVKP zal op deze bijeenkomst present 
zijn (Laurens Mulkens en Tonnie van de Rijdt).

za. 26 okt. Heemmanifestatie in Schijndel (de Vink). De AVKP richt daar samen met de werkgroep 
archeologie van de Heemkundige Vereniging Schijndel een stand in met o.a. de eerste re-
sultaten van de opgraving aan de Groenweg.

wo. 5 nov. AVKP-cursus:  'Prehistorisch aardwerk'
do. 16 nov. Brabants Heem organiseert samen met de Archeologische Sectie een themadag over Bak-

stenen in Tilburg. Nadere informatie volgt nog.
(corr. Jan Broertjes)

tot 31 okt Tentoonstelling Historisch Informatiecentrum Helmond 'Boerderijen in Peelland 
(zie elders dit nummer) 

za. 22 nov. Excursie
wo. 3 dec. AVKP-cursus:  'Aardewerk en andere vondsten uit de Romeinse tijd'
wo. 14 jan. AVKP-cursus: ' Middeleeuws aardewerk'

Aanmelding en meer informatie over deze AVKP-cursussen bij Willemien van de Wijden-
ven (tel. 040-2446517 of  archeologie@mo.eindhoven.nl 

do. 4 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing I  (zie elders in deze ledenbrief).
do 11 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing II  (zie elders in deze ledenbrief).
do 18 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing III  (zie elders in deze ledenbrief).
do 25 mrt. De middeleeuwen in Eindhoven e.o, lezing IV (zie elders in deze ledenbrief).
za. 3 apr. Excursie naar het Historische Openlucht Museum Eindhoven in het kader van de lezin-

gencyclus De middeleeuwen in Eindhoven e.o. (zie elders in deze ledenbrief).

Van het bestuur
Extra gelden van ARCHEOSERVICE
Van Stichting ARCHEOSERVICE hebben we een zeer royale extra subsidie gekregen: tweemaal € 1750!
Deze geleden kunnen we besteden aan deskundigheidsbevordering. Een deel wordt gebruikt voor medefi-
nanciering van de excursies. Voor het overige beraden we ons nog over de meest geschikte invulling.
We bedanken ARCHEOSERVICE  en in het bijzonder Mick van Son voor deze steun aan de vereniging.  

Opgraving Groeneweg-Hoofdstraat  Schijndel
Deze opgraving was, vooral ook dank zij de grote belangstelling uit Schijndel zelf, een zeer geslaagde ac-
tiviteit. De contacten met de Heemkundige Vereniging maakten het voor de de AVKP'ers extra boeiend 
omdat voortdurend informatie over de locatie werd aangedragen (en zonodig bijgesteld).   
Ria Berkvens en ook Geraerd van Kaathoven zijn nu hard aan het werk om alle vondsten te bewerken. 
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AVKP-actueel is niet bestemd voor verslagen over opgravingen (we melden voorgenomen activiteiten). 
In dit geval willen we echter een uitzondering maken omdat het een AWN-opgraving was waar veel leden
aan hebben deelgenomen. Zij zullen zeker benieuwd zijn naar de resultaten. U vindt dan ook een eerste 
kort verslag van deze opgraving in deze ledenbrief. In de eerstkomende Nieuwsbrief volgt een uitgebrei-
der bericht van deze opgraving.

AVKP als adviseur
Door de contacten rond de opgraving en de al eerdere bijdragen aan de archeologische waardekaart van 
Schijndel heeft die gemeente aan de AVKP-veldwerk coördinator (Ria Berkvens) adviezen gevraagd rond
ander mogelijke onderzoekslocaties.
Advisering aan gemeenten zou voor ons als vereniging een nieuw te ontwikkelen activiteit kunnen wor-
den. Ook landelijk worden daar ideeën over geopperd. Het landelijk AWN-bestuur stimuleert b.v. deelna-
me aan gemeentelijke planologische trajecten en wil daar ook deskundigheid voor gaan organiseren. 
Waarschijnlijk zijn er al meerdere heemkundekringen op dit gebied actief. We willen als AVKP-bestuur 
de mogelijkheden en onze deskundigheid voor een dergelijke advisering verder gaan ontwikkelen.
We willen in deze ook graag samenwerken met locale verenigingen die daar reeds ervaring in hebben.

AVKP-folder
Laurens Mulkens heeft voor de vereniging een prachtige folder ontworpen, financieel mogelijk gemaakt  
door de Stichting ArcheoService Eindhoven. Het is een collage van foto's, die tot een piramide kan wor-
den gevouwen. Echt een aandachtstrekker,  zo is ons bij gebruik reeds gebleken. De folder benadrukt de 
mogelijkheid om als belangstellende, in de eigen regio, zelf met archeologie bezig te zijn. 
We willen deze folder zo gericht mogelijk gaan verspreiden. Daarom een OPROEP AAN DE LEDEN: 
INFORMEER ONS OVER BIJEENKOMSTEN WAAR IN ARCHEOLOGIE GEINTERESSEERDE 
PERSONEN AANWEZIG ZIJN.
De folder wordt voor alle leden bij de eerstvolgende Nieuwsbrief van Archeologie Kempen en Peelland 
gevoegd.
Wie zelf graag over een pakketje folders voor verdere verspreiding wil beschikken kan contact opnemen 
met Laurens Mulkens (tel 040  2122490, e-mail  l.w.j.mulkens@philips.com ). 

Lezingencyclus De Middeleeuwen in Eindhoven en omgeving
Er speelde zich heel wat af in de regio Eindhoven in de periode tussen 500 en 1500. Wat denken we nu 
eigenlijk te weten over het eigen verleden? We bekijken dit vanuit verschillende invalshoeken: archeolo-
gie, historische bronnen en experimentele archeologie & levende geschiedenis. Voor elk van de specialis-
ten zijn weer andere facetten van de Middeleeuwse samenleving van belang. Uiteindelijk komt uit de vier 
verhalen samen een gevarieerd beeld naar voren van de regio Eindhoven in de Middeleeuwen. 
De cursus van vier dinsdag avonden wordt gecompleteerd met een excursie naar het gereconstrueerde 
middeleeuwse dorpje in het Historisch Openlucht Museum Eindhoven, wat het toneel zal zijn van diverse 
“middeleeuwse” activiteiten. 

4 maart 2004, Liesbeth Theunissen
De voorgeschiedenis van Zuidoost-Brabant
Duizenden jaren bewoningsgeschiedenis van Zuidoost-Brabant samengebald in anderhalf uur, dat is pas 
een uitdaging. De streek rondom Eindhoven is de best onderzochte regio van Noordwest-Europa. Vele 
hectares zijn onderzocht, waarbij tal van prehistorische en Romeinse sporen aan het licht zijn gekomen. 
Maar wat weten archeologen nog niet? Met welke vragen zitten zij nog danig in hun maag? En wat zit er 
nu nog in de bodem? Met andere woorden: heeft de archeologie rondom Eindhoven nog wel de toekomst?

11 maart 2004, Nico Arts
De Middeleeuwen onder de grond: landschap en archeologie van stad en platteland
Een bijna geheel nieuw archeologisch hoofdstuk van onze voorgeschiedenis betreft de Middeleeuwen. In 
de regio Eindhoven is over deze periode de afgelopen decennia bijzonder veel bekend geworden. Meer 
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dan vijftig opgravingen in de stadskern van Eindhoven en het omliggende platteland hebben een gevari-
eerde hoeveelheid informatie opgeleverd over tien eeuwen bewoningsgeschiedenis. Dit betreft zowel de 
'gewone' bevolking als de elite. Dit onderdeel van deze cursus zal een tussentijdse samenvatting geven 
van wat dit archeologisch onderzoek zoal heeft opgeleverd.

18 maart 2004, Arnoud-Jan Bijsterveld
De Middeleeuwen vanuit historische bronnen 
Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Brabant heeft het voordeel 
dat het gebruik kan maken van geschreven, historische bronnen. Maar kunnen die bronnen wel één-op-
één vertaald worden naar archeologische vraagstellingen? Met andere woorden: vinden we wel wat we op
grond van de bronnen mogen verwachten en, omgekeerd, zijn de archeologische sporen van nederzettin-
gen en gebouwen wel terug te vinden in de bronnen? Aan de hand van enkele voorbeelden ontleend aan 
de Brabantse geschiedenis en archeologie worden de (on)mogelijkheden van de wisselwerking tussen ge-
schiedenis en archeologie belicht. 

25 maart 2004, Geeske Kruseman
De Middeleeuwen reconstrueren: experiment en levende geschiedenis.
Overal in Nederland zijn zichtbare en tastbare resten van de Middeleeuwen. Sommige zien we dagelijks, 
zoals kerken en huizen. Andere liggen in musea, zoals gebruiksvoorwerpen en kleding, meestal archeolo-
gische vondsten. Wat drijft mensen er toe om zich in deze resten te verdiepen, om ze na te maken en in 
gebruik te nemen? Wat is een archeologisch experiment en waar is het goed voor? Wat is levende ge-
schiedenis, wat brengt het beoefenaars en publiek? En welke geschiedenis kan er in Brabant leven?
Dit zijn de hoofdvragen die in de lezing behandeld zullen worden. Meer vragen, vanuit het publiek, wor-
den zeer op prijs gesteld.

3 april 2004
Excursie naar het Historisch Openlucht Museum Eindhoven
Op deze zaterdag zal de gastheer, Historisch Openlucht Museum Eindhoven, voor de deelnemers aan 
deze cursus een op de Middeleeuwen toegespitst programma aanbieden. De meeste van de vier sprekers 
zullen daar ook bij aanwezig zijn en de geïnteresseerde deelnemer een toelichting kunnen geven. 

locatie van de lezingen:
Eindhoven, Pleincollege van Maerlant, Jacob van Maerlantlaan 11
tijd
20:00 – 22:00 uur

zaterdag 3 april 2004
Excursie naar het Historisch Openlucht Museum Eindhoven, met aangepast programma.
tijd
12.00 – 16.00 uur

deelnamekosten
€ 30,00 voor vier lezingen (inclusief koffie) en de excursie. Voor AVKP-leden hopen we nog een korting 
te kunnen regelen

aanmelding
Vóór 15 februari 2004 bij Stichting BRG tel: 073 - 6156262 of  info@erfgoedbrabant.nl 
Meer informatie volgt te gelegener tijd via www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl/voorjaarscursus

De lezingenreeks is een initiatief van het Historisch Openlucht Museum Eindhoven, met medewerking van de afdeling archeo-
logie van de gemeente Eindhoven, de BRG, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en de Archeologische Werkgemeen-
schap voor Nederland, afd. 23 (AVKP). 
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Archeologisch onderzoek aan de Groeneweg-Hoofdstraat in Schijndel
Van 22 augustus tot en met 6 september is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat-
Groeneweg in Schijndel. Met behulp van vele vrijwilligers van zowel de archeologische vereniging Kem-
pen- en Peelland als de heemkundekring Schijndel zijn in twee weken twee werkputten met een totale op-
pervlakte van zo’n 400 m² onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande nieuwbouw en de
daarmee gepaard gaande grondwerkzaamheden op de hoek Groeneweg-Hoofdstraat door ontwikkelings-
maatschappij Artica. Vermoed werd dat hier de resten van de verdwenen 17e en 18e eeuwse herbergen “de
Keulse Kar”en “de Rode Leeuw” met brouwerij nog in de bodem aanwezig zouden zijn, waarvan in de 
17e eeuw de vader van zeeheld Jan van Amstel deels eigenaar was. Het doel van het archeologisch onder-
zoek was met name gericht op het inzichtelijk krijgen van de aard, omvang, datering en conservering van 
de nog aanwezige bewoningssporen. De resultaten van het archeologisch onderzoek worden hieronder 
kort samengevat. Aangezien de uitwerking nog volop bezig is, zijn de conclusies voorlopig.
Bij de aanleg van de eerste werkput aan de Hoofdstraat bleek dat een groot deel van de bodem diepgaand 
verstoord was, soms tot wel 3 meter diep, bij het slopen van een huis. Tot voor 1960 stond hier namelijk 
de villa van kaarsenfabrikant Bolsius. Het onderzoeksterrein werd daarop verlegd naar de achtertuin van 
het nog bestaande huis aan de Hoofdstraat. Hierbij werden restanten gevonden van verschillende muurtjes
die dateren vanaf de 17e tot in de 20e eeuw en waarschijnlijk te koppelen zijn aan de verschillende bebou-
wingsfasen van één van de herbergen en een later hier gebouwde winkel. Het merendeel van de aange-
troffen bewoningssporen bestond echter uit afvalkuilen. De grote wirwar van de sporen maakt overigens 
duidelijk dat het terrein intensief gebruikt en dus bewoond is geweest.
Verassend was de vondst van twee kuilen met begravingen van drachtige koeien. De koeien waren zorg-
vuldig naast elkaar in rechthoekige kuilen op het achtererf begraven. Minieme resten van kalk wijzen in 
de richting van een ziekte waaraan de koeien zijn gestorven. Onder deze graven en een aantal afvalkuilen 
werd op de laatste dag nog een flinke waterput gevonden die opgebouwd was uit plaggen. De doorsnee 
van de put bedroeg bijna 2 meter. Onderin de put werd een rood aardewerken schaal gevonden die ver-
sierd was met gele slib en waarschijnlijk te dateren is in de 17e eeuw. De kuil was bovenin volledig uitge-
graven en opgevuld met afval als botmateriaal, pijpenkoppen, baksteen en aardewerk. Niet goed te verkla-
ren is de vondst van een vrijwel compleet 13e /14e eeuws Pingsdorf of Zuid Limburgs kogelpotje in deze 
laag. Later verspit materiaal wordt wel vaker in jongere bewoningssporen aangetroffen (in één van de 
rundergraven werd bijvoorbeeld een Karolingische randscherf gevonden) maar geen hele potten. Tot slot 
werden een aantal losse paalsporen gevonden die vermoedelijk dateren van middeleeuwse datum. Uit een 
van de paalkuilen komt een 13e eeuwse Elmpter scherf, maar bij de andere sporen ontbreken vondsten. 
Structuren zijn er niet meer in te herkennen omdat de meeste sporen door later graafwerk verdwenen zijn.
Echter de enkele Middeleeuwse vondsten die we hebben gedaan, zijn wel een aanwijzing van middel-
eeuwse bewoning in de buurt van de Hoofdstraat-Groeneweg.
Al met al een geslaagde eerste opgraving door de AWN 23. De definitieve resultaten inclusief het advies 
aan de gemeente met betrekking tot het vervolg, zal later dit jaar volgen.
(corr. Ria Berkvens, veldwerkcoördinator AWN 23)

Uden
Er bestaan plannen om de restanten van het grafveld uit de IJzertijd op de Slabroekse heide te Uden duur-
zamer te behouden en om het meer zichtbaar te maken. Voordat tot een realisatie van een reconstructie-
plan kan worden overgegaan, dient eerst de huidige kwaliteit van de resten te worden vastgesteld. Dit zal 
gebeuren door middel van het trekken van een flink aantal proefsleuven door het gebied waar het grafveld
tot in het begin van de vorige eeuw nog duidelijk zichtbaar was. Het onderzoek stond aanvankelijk ge-
pland voor dit najaar maar is inmiddels uitgesteld tot de eerste helft van 2004. Zodra er meer bekend is 
over het moment van aanvang van de werkzaamheden zullen wij u nader informeren.
(corr. Goof van Eijk)

Cranendonck
De Heemkundekring, die sinds dit jaar een nieuwe naam heeft: “De Baronie van Cranendonck”, heeft de 
Raad van die gemeente verzocht om de Archeologische Attentiekaart van Cranendonck te willen vaststel-
len. 



Die kaart is in de jaren 1998-1999 door de werkgroep archeologie van de Heemkundekring vervaardigd 
op een schaal van 1 : 10.000. De kaart met uitgebreide toelichting, waarin onder meer het gehele ROB-
vondstarchief is verwerkt, werd in maart 2000 aan de gemeente aangeboden. Met de brief wil de kring dat
de kaart een betere status krijgt en een rol gaat spelen in het cultuurhistorisch en ruimtelijk ordeningsbe-
leid waaraan Cranendonck momenteel werkt. Bij de brief heeft de kring meteen een aanvulling op de 
kaart meegestuurd door alle middeleeuwse terreinen nader aan te geven. 
De startnotitie ‘Ruimte voor cultuurhistorie’, die een integrale benadering van monumentenzorg, archeo-
logie en groen voorstaat, werd op 23 september in de gemeenteraad van Cranendonck behandeld.
(corr. Jac Biemans. Besluit van de gemeenteraadsvergadering in de volgende AVKP-actueel? r.p.)

Waalre
Archeologische Werkgroep van Waalres Erfgroep actief
Ondanks de warme zomer zijn de leden van de archeologische werkgroep toch actief geweest. Op ver-
zoek van de gemeente Waalre zijn een tweetal verkennende onderzoeken gedaan. Op 3 juli zijn op het ter-
rein de ‘Ganzepoel’ op de hoek Laarstraat/Gestelsestraat te Waalre grondboringen verricht om de onder-
grond vast te stellen. Deze bleek zodanig verstoord te zijn dat verder onderzoek niet interessant meer is.
Op 15 en 25 juli toog men weer aan het boren, nu op het terrein ‘de Roskam’, hoek Brabantialaan/ Eind-
hovenseweg nabij de kom van het dorp. Op dit historisch interessante terrein stond voorheen de boerderij 
annex café ‘De Roskam’ dat tevens voor de voerlui een paardenwisselplaats was. De Roskam lag toen aan
de drukke doorgaande route ’s-Hertogenbosch – Luik via de Gestelsestraat voordat de (huidige) ‘Straat-
weg ’s-Hertogenbosch – Luik’ via Eindhoven tussen 1745 en 1818 aangelegd.
Tijdens de 48 boringen werd meerdere malen gestoten op mogelijke fundatieresten van de voormalige be-
bouwing. Ook het profiel van de ondergrond toont interessante gegevens die perspectieven bieden voor 
verder onderzoek.
In oktober 2002, tijdens het versterken van de oevers van de Dommel door het Waterschap nabij de brug 
bij de Volmolen te Waalre, werden we bij toeval geconfronteerd met een groot, volgens Nico Arts, uniek 
vondstcomplex van duizenden scherven en ander artefacten, waaronder munten. Een deel hiervan is geïn-
ventariseerd, genummerd en opgetekend. De omvang van het complex is nog niet vastgesteld. Op dinsdag
23 en donderdag 25 september gaat men door middel van grondboringen proberen vast te stellen over 
welke oppervlakte het complex zich uit strekt. Tevens probeert men na te gaan of het een afvalplaats ge-
weest is van de nabij gelegen bewoning of van elders aangevoerd afval om de oevers te versterken.
(corr. Jacques Govers)

Peelland
In het kader van 2003 Jaar van de Boerderij is bij het Historisch Informatiecentrum Helmond aan de Mo-
lenstraat 121 de tentoonstelling Boerderijen in Peelland ingericht. Eén van de onderdelen van de tentoon-
stelling is de boerderij in de archeologie. Dit gedeelte is ingericht door Theo de Jong namens de afdeling 
Archeologie Eindhoven/Helmond. De tentoonstelling loopt tot en met 31 oktober en is gratis toegankelijk.
De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdags tevens tot 21.00 
uur.
(corr. Hans van de Laarschot)

In site
Een voortreffelijke website over de Hooge Dorpen voor leden en niet-leden:  www.heemkundevereni-
ging.nl     
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