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Activiteitenkalender
t/m 6 maart "Eindhoven ondersteboven, 15 jaar archeologie van stad en platteland" Museum 

Kempenland Eindhoven. Voor leden zijn er vrijkaartjes, zie elders in deze brief. 
di. 18 jan. Twee eeuwen archeologisch onderzoek in Zuidoost Brabant, lezing door Liesbeth 

Theunissen. Eindhovense Volksuniversiteit. Academische Genootschap, Parklaan 93 in 
Eindhoven. Aanvang 20.00. (alleen voor AG-leden en introducés)

di. 18 jan. Lezing  door Anton van der Lee in ’t Oude Slot (zie verder onder Veldhoven.)
wo. 19 jan. Lezing door Peter Seinen over onderwaterarcheologie en vondsten uit de Maas bij 

Cuijk (romeins). De lezing start om 20.30 uur, werkruimte Keizersgracht.
Aansluitend de Nieuwjaarborrel AVKP. 

do. 20 jan. Museum Kempenland. Lezing De archeologie van een stad zonder zichtbare geschie-
denis. Nico Arts, aanvang 20.00 uur

do. 27 jan. Museum Kempenland. Lezing Kastelen in de regio Eindhoven. Bas Aarts, aanvang 
20.00 uur

za. 29 jan. Vervolgonderzoek HOME (indien het weer het toelaat)
do. 17. febr. Museum Kempenland. Lezing De integratie in het hertogdom Brabant. Arnoud-Jan 

Bijsterveld,  aanvang 20.00 uur
za. 19 febr. Alternatieve datum voor Vervolgonderzoek HOME
di. 22 febr. Lezing Het restaureren van archeologisch materiaal. Jo Kempkens ’t Oude Slot, in 

samenwerking met de AVK ( zie onder Veldhoven)
do. 24 febr. Museum Kempenland. Lezing Mensen en dieren in de middeleeuwse stad. Theo de 

Jong, aanvang 20.00 uur
wo.16 mrt Jaarvergadering AVKP, voorafgaand worden bevinden uit een actuele opgravingen ge-

presenteerd, aanvang 20.00 uur 
di. 22 mrt Lezing over de opgravingen in Nistelrode en Oss. Eugene Ball en Elly Heirbaut (Ar-

chol/ROB). ’t Oude Slot  (zie onder Veldhoven) 

Van het bestuur
Vervolg op de bijeenkomst met correspondenten Ledenbrief
Door enkele correspondenten zijn nog aanvullingen op het verslag van 4 september doorgegeven. Die 
zijn verwerkt. Begin februari is het overleg gepland van het bestuur met de provinciaal archeoloog, Mar-
tin Meffert. Wie  nog recente ervaringen voor dat overleg wil inbrengen kan die doorgeven aan de voor-
zitter, Tonnie van de Rijdt [vdrijdt@iae.nl of tel. 040 2415910]. 
We gaan daarna, al dan niet samen met de provincie, een bijeenkomst voorbereiden voor gemeenteamb-
tenaren over de rol van de vrijwilliger in de gemeentelijke archeologie. In de Nieuwsbrief gaan we over 
dat thema een serie starten. Daarin zullen we in het bijzonder aandacht besteden aan samenwerking tus-
sen gemeenten en lokale archeologische werkgroepen en de mogelijkheden tot beïnvloeding van het ge-
meentelijke archeologisch beleid. Wie het herziene verslag van 4 september wil ontvangen kan dat op-
vragen bij de secretaris van het bestuur, Frank de Kleijn.
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AWN-verzekeringen
AWN-leden doen regelmatig mee aan opgravingen van de gemeentelijke afdeling archeologie in Eind-
hoven en Helmond, archeologische bureaus en lokale werkgroepen. Van een van onze leden  kregen we 
de vraag hoe dat nu precies zit met verzekeringen. Omdat dit voor meer leden relevant is vatten we de 
informatie hier samen. De AWN heeft voor al haar leden de volgende verzekeringen afgesloten:
- ongevallenverzekering
- wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
- juridische bijstandsverzekering. 
Deze verzekeringen dekken risico's voor leden en aspirant leden als zij in verenigingsverband actief zijn 
voor de AWN. Daar vallen alle activiteiten onder, zoals deelname aan een excursie of aan een opgra-
ving, bestuurlijke werkzaamheden en dergelijke. Het betekent dus ook dat de verzekeringen uitsluitend 
gelden voor de opgravingen die we als AVKP zelf aanvragen en uitvoeren. Als extra voorwaarde geldt 
dat graafactiviteiten bij de bevoegde instanties moeten worden aangemeld. 
De gemeentelijke afdeling archeologie Eindhoven en Helmond heeft  voor alle vrijwilligers een verzeke-
ring afgesloten. Wie als amateur meewerkt aan activiteiten van een archeologisch bureau of lokale werk-
groep moet dus zelf nagaan of en hoe die daar verzekerd is 

Voor boren waarschijnlijk niet altijd een  vergunning nodig
Archeologische opgravingen mogen alleen worden uitgevoerd door 'vergunninghouders'. Er is landelijk 
al enige tijd discussie over de vraag of ook booronderzoek als 'opgraven' geldt en dus ook aan een ver-
gunning onderhevig is. Dat laatste zou betekenen dat we als amateurs bijvoorbeeld niet meer zelfstandig 
een booronderzoek zouden kunnen uitvoeren. De reden om booronderzoek aan een vergunning te binden
is de ook door ons onderschreven zorg dat door ondeskundig vooronderzoek vindplaatsen verloren gaan 
of dat in een laat stadium alsnog - ongepland - voorzieningen moeten worden getroffen.  
Er ligt nu een voorstel van de staatssecretaris dat waarschijnlijk voor alle partijen een bevredigende op-
lossing biedt.  Niet het boren op zich, maar het doel van de booractiviteit wordt bepalend voor het al dan 
niet vergunning-plichtig zijn. Het houdt in dat voor boren in het kader van een Inventariserend Veldon-
derzoek (IVO) een vergunning nodig is en voor andere vormen van booronderzoek niet. Als amateurs 
bijvoorbeeld een booronderzoek willen doen om de ligging van een gracht te traceren blijft dat mogelijk,
mits dat onderzoek maar niet gebruikt wordt voor het al dan niet 'vrijgeven' van dat terrein. De uitkom-
sten van het booronderzoek zouden wel aanleiding kunnen zijn om alsnog een formeel IVO uit de voe-
ren. Het is nog een voorstel maar het biedt al wel een beter perspectief dan de discussie tot nu toe steeds 
deed vrezen. 
Overigens zijn er inmiddels genoeg aanwijzingen dat booronderzoek in veel gevallen geen betrouwbare 
methode van vooronderzoek is. Maar dat is een andere discussie. 

Veldwerk
Vervolgonderzoek HOME
Eind september vorig jaar hebben een negental leden, onder leiding van Nico Arts, gezocht naar de 
grondsporen van de afgebrande huis in HOME. Het was hard werken, door alle begroeiing en een stevi-
ge leemlaag van de vloer. Contouren, haardplaats en afscheidingen binnenshuis waren goed terug te vin-
den. Tot onze verbazing konden we echter de staanders niet traceren. Tot de plattegrond er aan te pas 
kwam. We waren op zoek geweest naar middenstaanders, dat bleken zijstaanders te moeten zijn! 
Inmiddels is de bovenlaag verder afgegraven. In het gele zand zijn alle paalsporen nu prachtig te zien. 
Deze zijn reeds ingetekend, ze moeten nu worden gecoupeerd en verder uitgegraven. Dat gaan we, als 
het weer het toelaat, zaterdag 29 januari doen. Als alternatieve datum is zaterdag 19 februari gepland.
Vrijwilligers kunnen zich bij de afdeling archeologie opgeven ( archeologie@eindhoven.nl, telefoon 
040-244 65 17.) of op het inschrijfformulier op het prikbord.

Vervolg opgraving Castillielaan
Deze opgraving begint weer vanaf 10 januari Meer informatie en aanmelding als vrijwilliger via  archeo-
logie@eindhoven.nl  of telefoon 040-244 65 17.
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Sorteren en determineren 
De uitwerking van alle vondsten uit Schijndel is inmiddels nagenoeg afgerond. Dank zij de inzet  van 
Ben van den Broek en een groepje vrijwilligers.
Het volgende project wordt het uitzoeken van een aantal vondsten uit Veghel. Deze zijn in de afgelopen 
jaren door vrijwilligers opgegraven. De vindplaatsen zijn bekend, verdere verwerking ontbreekt. We 
gaan, weer met behulp van een van de medewerkers van de archeologische afdeling, een globale schif-
ting en beschrijving maken. Nico Arts heeft de vondsten bekeken en volgens hem zit er interessant mate-
riaal tussen. 5 januari wordt ermee gestart. Wil mee wil werken kan zich op de woensdagavonden mel-
den. 

Vrijkaartjes tentoonstelling en lezingen Eindhoven Ondersteboven 
Bij de opening van deze tentoonstelling in museum Kempenland waren reeds verschillende AVKP-leden
aanwezig. Voor wie nog niet geweest is, het is zeker de moeite waard. Voor alle leden en hun introdu-
cés zijn gratis toegangskaartjes beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd bij Nico Arts ( archeolo-
gie@eindhoven.nl). 
Voor de lezingenserie geldt de regeling dat de kosten door de AVKP worden vergoed. Geïnteresseerden 
dienen zich vooraf bij de AVKP aan te melden. We kopen de kaartjes per lezing dan centraal in.  

Een Laat-Middeleeuwse slijpsteen uit Skandinavië?
Een afgebroken vierkant staafje van een harde zandsteen met mica-schilfers werd aangetroffen in een
kuil, waar ook aardewerkscherven uit de 11e/12e/13e eeuw gevonden werden. Het staafje heeft een vier-
kante doorsnede van ca 1 x 1 cm en is ongeveer 8 cm lang. Het is duidelijk afgebroken waardoor de tota-
le lengte onbekend is. Aan de bovenzijde is een gat geboord, waardoor een koordje gehaald kan worden. 
Het is gebruikt om messen etc. te slijpen en het moet ongeveer 25 cm lang geweest zijn om een goede
slijpsteen te zijn geweest. Het materiaal lijkt op dat wat in Zutphen opgegraven is en als Viking handels-
waar uit Skandinavië genoemd wordt. Wie een afbeelding van deze vondst wil ontvangen kan die opvra-
gen bij Kees van Baaren). (corr. C. van Baaren, Langenakker 208, 5731 KA Mierlo. E-mail kees.baaren@planet.nl)

Veldhoven ‘t Oude Slot
Bij het uitgaan van AVKP-actueel nr. 9 was het lezingenprogramma van de Archeologische Werkgroep 
’t Oude Slot nog niet helemaal rond. Dat is inmiddels wel het geval en AVKP-leden die over e-mail be-
schikken konden nog op de hoogte gesteld worden  van de eerste lezing van dr. Verpoorte van de Uni-
versiteit van Leiden over wonen in de ijstijd in Centraal Europa.
Dit winterseizoen staan nog de volgende lezingen op het programma:
18 januari: Anton van der Lee over de Grotte Cosquer , een grot aan de kust van de Middellandse Zee 
die alleen onder water te bereiken is.
22 februari in samenwerking met de AVKP: Jo Kempkens over het restaureren van archeologische 
vondsten.
22 maart: drs. Eugene Ball en Elly Heirbaut (Archol/ROB) over de opgravingen bij Nistelrode en Oss 
bij de aanleg van de A50 (bronzen/koperen depotvondsten!).
Alle lezingen vinden plaats in het Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6, Veldhoven en beginnen om 
20.00 uur. De toegang is gratis (maar er wordt wel gerekend op een substantiële bijdrage aan de koffie-
pot).

Mierlo
Uitbreidingsplan Luchen – archeologisch onderzoek
Het AAC heeft opdracht gekregen van de gemeente Geldrop-Mierlo voor archeologische onderzoek van 
dit gebied, dat zich uitstrekt tussen de buurtschap Luchen en de Geldropseweg. Het AAC heeft de arche-
ologische werkgroep van de Heemkundekring Myerle tijdig geconsulteerd. Het bureau-onderzoek zal 
vermoedelijk worden gevolgd door een booronderzoek om eerst de dikte van het esdek te gaan bepalen 
en eventueel het graven van een proefsleuf. De verwachting voor het gebied zijn : 
 Steentijd : losse vondsten
 IJzertijd of de Romeinsetijd : donken langs het Eindhovens Kanaal
 Late Middeleeuwen : Heieind
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Een groot deel van dit gebied ligt in het beekdal van de Luchense Loop en een deel onder een dik esdek.
Dit  wordt gezien als een mogelijke verklaring voor de weinige archeologische vondsten welke door
veldverkenningen zijn verkregen. Deze laten als oudste relicten alleen grijsgedraaid middeleeuws aarde-
werk zien.  (Corr. Cees van Baaren)

Schijndel
Noodopgraving aan de Steeg
Begin november 2004 werden door Gerard van Kaathoven en Henk Beijers uit Schijndel in een uitgegra-
ven tracé voor een rioolpersleiding net buiten Schijndel talloze grondsporen aangetroffen. Omdat het 
waterschap haast had om de leiding in de grond te leggen, werd in overleg met de gemeente Schijndel, 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Archeologische Vereniging Kempen- en
Peelland besloten om een snelle noodopgraving in gang te zetten. Het terrein waar de sleuf was gegra-
ven, bestond uit een paar weilandjes, die op de flank van een hogere dekzandrug met de naam d’n Heu-
vel lagen, aan de rand van een oude verdwenen beekloop. De sporen lagen uitstekend bewaard in de le-
mige ondergrond onder een dunne akkerlaag van maximaal 35 cm. Op sommige plaatsen waren nog dui-
delijk spitsporen zichtbaar onderin de akkerlaag.
Bij het opschaven van het vlak in de 5 meter brede sleuf werd over een lengte van 150 meter een tweetal
concentraties van elk zo’n 80 sporen aangetroffen die bestonden uit een aantal lange, parallel lopende, 
palenrijen, vermoedelijk toebehorend aan twee boerderijerven. De oostelijke concentratie bestond uit 
vrij donkere en venige rechthoekige paalkuilen, terwijl aan de westzijde de sporen duidelijk lichter van 
kleur waren. Mogelijk hadden we dan ook met een middeleeuws huis van zo’n 18 meter en een mogelijk
uit de Bronstijd daterend huis te maken, gezien de enorme lengte van zo’n 28 meter. Bij het couperen 
werd echter duidelijk dat de paalkuilen uitzonderlijk diep waren, waarbij er geen duidelijke structuur van
een huis in te herkennen was. Verder ontbrak het gebruikelijke nederzettingsafval zoals aardewerk. Wat 
hier wel werd aangetroffen waren twee rundergraven, waarin zorgvuldig twee koeien waren begraven, 
en een kuil met drie vuursteenafslagen. Tot onze verbazing werd in een aantal van de diepe paalkuilen 
(waarvan sommige bijna 1 meter) nog aangepunt hout aangetroffen. Dit zal met een koolstofdatering 
worden gedateerd, waardoor we de ouderdom van de sporen kunnen achterhalen. De lange kapsporen 
wijzen echter in de richting van de Middeleeuwen. De andere boerderijplattegrond kende minder diepe 
paalsporen en wordt voorlopig gezien als een middeleeuwse boerderij. Naast een grote vierkante met 
veen opgevulde kuil werd er ook een greppel gevonden. In dat gedeelte zijn ook een aantal middeleeuw-
se scherven gevonden.
Op de oude kadasterkaart uit 1832 en de unieke tiendkaart uit 1757 van Schijndel ontbreekt op deze 
plaats elk spoor van vroegere bebouwing. Maar dankzij de recente studie over het Schijndelse landschap 
weten we nu, dat enige percelen ter plaatse worden aangeduid met de namen Hopakker en ‘achter van 
Gestel’. Het ‘goet ten Hoevel’, dat vermoedelijk aan de andere zijde van de Steeg lag, ter hoogte van de 
huidige Heuvelstraat, is voor her eerst teruggevonden in oude schriftelijke bronnen van 1420. Mogelijk 
hebben deze rijen paalsporen dan ook te maken met de hopteelt en zijn ze afkomstig van de palenrijen 
die voor het opbinden van de hop gebruikt werden. Nadere analyse van de opgravingsgegevens in com-
binatie met de datering van het hout en het aardewerk, zal daar de komende maanden meer duidelijk 
over moeten geven.
Het onderzoek aan de Steeg werd uitsluitend uitgevoerd door talloze dol enthousiaste en hard werkende 
vrijwilligers uit de hele regio en met name van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland en 
de heemkundekring Schijndel. Met gemiddeld 8 tot 10 vrijwilligers werd in vier dagen tijd dit stukje 
Schijndels bodemarchief blootgelegd.
(corr. Ria Berkvens)

Schijndel
Archeologisch onderzoek aan de Groeneweg-Hoofdstraat
In augustus en september van 2003 werd vlakbij de dorpskern van Schijndel een opgraving uitgevoerd 
door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland. We hebben daarover in eerdere ledenbrieven 
al een gerapporteerd.
Een terrein direct achter en onder een toen nog aanwezig huis was in 2003 nog niet toegankelijk voor 
onderzoek. Omdat in het  archeologisch onderzoek was aangetoond dat de bewoningssporen van de laat-
ste eeuwen rondom het huis nog volop in de bovengrond aanwezig waren werd door de AVKP geadvi-



seerd om de afbraak van het hoekpand en de achter liggende schuur aan de Hoofdstraat archeologisch te 
begeleiden. Daarop werd met de gemeente Schijndel besloten om een klein vervolgonderzoek uit te voe-
ren op de plek waar het huis en de schuur stonden. Dit noodonderzoek vond plaats in het voorjaar van 
2004 op 23 en 24 april en 1 en 4 mei en werd uitgevoerd door talloze enthousiaste vrijwilligers van de 
AVKP en de heemkundekring Schijndel in samenwerking met Archeoservice.
Het resultaat was boven verwachting. Al meteen de eerste dag werden talloze parallel lopende funde-
ringsmuurtjes zichtbaar die oorspronkelijk een houten vloer droegen waar gistkuipen op stonden voor 
het maken van bier. De muren, waar verschillende fasen in te onderscheiden waren, werden gevonden 
onder de fundering van het huis wat de dag ervoor was afgebroken. De waarschijnlijk uit de 17e eeuw 
daterende brouwerij hoorde zeer waarschijnlijk bij één van de hier gelegen herbergen.
Het achtererf van het huis bleek in de loop der tijd tot wel 2 meter diep te zijn vergraven met allerlei (af-
val)kuilen en een stenen waterput. Er werden ook weer een aantal runderbegravingen aangetroffen die in
de richting wijzen van een dierziekte. Om er zeker van te zijn dat we hier geen sporen zouden missen 
werd op de tweede dag een diep vlak van 15 bij 12 meter aangelegd op zo’n 2,5 meter onder het maai-
veld. Op dit niveau werden een aantal ronde vlekken en ringen zichtbaar die toebehoorden aan een con-
centratie opeenvolgende  postmiddeleeuwse plaggenputten. Omdat het grondwater omhoog kwam, werd 
besloten pas verder te gaan nadat een bronnering was aangesloten voor het hele terrein. Na overleg met 
de gemeente en de aannemer was het mogelijk om naast de bouwvakkers, die inmiddels begonnen waren
met het zetten van heipalen rondom het terrein, aan de waterputten verder te werken.

In totaal zijn er 6 waterputten gevonden, inclusief de put die in 2003 werd blootgelegd. Het gaat om 5 
plaggenputten en een gemetselde 19e eeuwse put. De plaggenputten waren in twee gevallen gefundeerd 
op een tenen vlechtwerkmat en tweemaal op een groot karrenwiel, waarvan er één een doorsnee had van 
2 meter. De oudste en waarschijnlijk uit de 16e of 17e eeuw daterende waterput bleek een uitzonderlijke 
constructie te bevatten onder de gestapelde dubbele rij plaggen. Voor de bouw van de waterput was na-
melijk een oude bierkuip gebruikt die in zijn geheel in de grond was gegraven. De kuip had een door-
snee van 1.75 meter en bestond uit een binnenste ring van verticale planken en een buitenste ring van 
lange horizontale hoepels. De planken waren door middel van pen-gat verbindingen en een enkele spij-
ker aan elkaar bevestigd. Onder- en bovenin bevonden zich twee richels die duiden op een bodem en een
deksel. Ook werden op twee planken inkervingen aangetroffen die waarschijnlijk verband houden met 
de maatvoering en dus met het mengen van de juiste hoeveelheden gist en mout in de kuip.
Het uitscheppen van de houtenkuip leverde helaas geen vondstmateriaal op.

Momenteel wordt de bierkuip door Jo Kempkens en Ton Lupak in Haelen geconserveerd en gerestau-
reerd. Dit proces zal minimaal een jaar in beslag nemen, waarna we in Schijndel op zoek zullen gaan 
naar een goede ruimte om de kuip tentoon te stellen. Afgelopen maand is ook de laatste scherf gedeter-
mineerd en zal er een link gelegd worden met de aangetroffen sporen, waarmee een scherpere datering 
van de waterputten mogelijk is. We hopen dan ook in de loop van volgend jaar de resultaten in boek-
vorm te kunnen te presenteren.
(corr. Ria Berkvens)

Vessem
Herstel van grafheuvel Gendersteijn afgerond
Op woensdag 15 december vindt er afsluitende bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het herstel van de
grafheuvel Gendersteijn (en van het Hoaneven) te Steensel. Het bijzondere van deze 4000 jaar oude 
grafheuvel is dat hij pas in 1993 voor het eerst werd opgemerkt. Dat gebeurde door archeoloog Frans 
Theuws die de vervaagde vormen van een wal-greppel-heuvel combinatie in het net gekapte bos waar-
nam. De ring-walgrafheuvel met een doorsnede van 35 m ligt op dezelfde dekzandrug als de grafheuvels
bij de Moormanlaan in Knegsel. Theuws informeerde Liesbeth Theunissen die de nodige stappen onder-
nam om de grafheuvel te laten restaureren en tot archeologisch monument te laten verklaren. Hiertoe 
was overleg nodig tussen de gemeente Eersel, erfpachter Staatsbosbeheer en de Rijksdienst (ROB). In 
2001 kreeg de heuvel zijn beschermde status en in 2004 werd de grafheuvel onder leiding van Rob Date-
ma van de Archeologische Monumentenwacht gerestaureerd. Delen die waren vergraven werden weer 
aangevuld; er is bewust geen archeologisch onderzoek verricht naar het inwendige van de heuvel. Dit 
kan naar de toekomst verschoven worden.



(corr. Mat Theunissen)

Waalre
Op zaterdag 11 december werd in het oude Willibrorduskerkje een nieuwe loot aan de stam van de histo-
rische boekenreeks van de Stichting het Waalres Erfgoed gepresenteerd. Het nieuwe boek draagt de titel 
‘De kerk van Sint Willibrord’ en is geschreven door Jaap Wallinga met medewerking van prof. Dr. Ar-
noud-Jan Bijsterveld, Jan Jansen en Ad Moolenbroek. Het boek verhaalt de geschiedenis van het oude 
kerkje, zijn bouwgeschiedenis, gebruikt door zowel protestanten als katholieken. Ook over de huidige 
bestemming als Monument voor Brabantse Gevallenen. 
Daarnaast verscheen bij de archeologische werkgroep van de stichting een CD-rom over het vondstcom-
plex nabij de Volmolen op de grens van Waalre en Riethoven. Deze CD-rom is te gebruiken voor identi-
ficatie en  registratie van de vondsten. Naast foto’s van de vondsten bevat de CD-rom ook het verhaal er-
van. De CD-rom zal dienen als basis voor een publicatie door Nico Arts in Westerheem. De CD-rom is 
te bestellen à € 3,- bij Wim van de Weerd, telefoon 040 – 221 32 92.

 Uden
Op verschillende plaatsten zijn leden actief in het geven van informatie. We laten een voorbeeld zien uit 
Uden, door. Hanneke van Alphen

Archeologische werkgroep van de Heemkundekring ondersteunt voorlichtingsdagen voor de jeugd
Op verzoek van de Stichting Cubbus worden al een aantal jaren activiteiten aangeboden aan de jeugd 
van VMBO en HAVO/VWO om ze kennis te laten maken met cultuur. De jongeren kunnen daartoe een 
aantal culturele instellingen bezoeken in Uden zoals Het Museum voor Religieuze Kunst, Theater Mar-
kant, CKVU (Centrum Kunstzinnige Vorming Uden) en de Heemkundekring Uden. De Heemkunde-
kring Uden ondersteunt dit project door uitleg te geven over genealogie (stamboomkunde) en de archeo-
logie.
Via een presentatie geef ik uitleg over archeologie. Daarbij worden vragen besproken als: wat is archeo-
logie? Waarom zijn we amateur-archeologen en wat doen we zoal om onze geschiedenis vast te leggen? 
“Waarom bewaren we iets”? Dit was een vraag tijdens de laatste bijeenkomst. We vinden het belangrijk 
hoe onze voorouders geleefd hebben. De informatie hierover willen we vastleggen voor de gemeenschap
voordat iets voorgoed verdwijnt. Dat is dan toch herkenbaar als blijkt dat er verschillende jongeren iets 
bewaard hebben van hun opa of oma omdat het persoonlijke waarde heeft. 
Binnen de archeologie wordt veel met de schop gewerkt, dat er ook veel gemeten, gefotografeerd en ge-
tekend wordt is onbekend. Het leuks zijn de verhalen uit het veld. Wat is er zoal gevonden of opgegra-
ven in Uden. De presentatie beperkt zich dan niet tot de archeologie zoals uit de volgende vraag blijkt. 
Hoe komt een haaientand in Uden terecht? Tijdens de aanleg van de snelweg A50 is zand gestort dat af-
komstig is uit de zandafgraving in Langenboom. Van dit zand is bekend dat het fossielen waaronder 
haaientanden kan bevatten.
Om het geheel nog wat te verlevendigen zijn op een tafel allerlei foto’s in combinatie met scherven en 
ander vondstmateriaal uitgestald. Zo kunnen verschillende soorten aardewerk nog even door de handen 
van de leerlingen gaan. Als afsluiting mag men nog even proberen een aantal scherven te passen en 
eventueel te plakken waarna de presentatie er weer op zit.
Dit alles wordt ondersteund doormiddel van folders van de AWN en Archol (Leiden).
Op http://opgraven.nl zijn allerlei handige tips te vinden om een les te kunnen geven.
- docentenhandleiding,
- leerlingbladen (pdf-bestand),
- quizvragen + antwoorden
Deze website is opgesteld door de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis.

BESTUUR, REDACTIE EN CORRESPONDENTEN  WENSEN U EEN 
VROLIJK KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR!

http://opgraven.nl/opgraven/index.php?id=8
http://opgraven.nl/opgraven/leerlingbladen.pdf
http://opgraven.nl/opgraven/index.php?id=12
http://opgraven.nl/
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	Op woensdag 15 december vindt er afsluitende bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het herstel van de grafheuvel Gendersteijn (en van het Hoaneven) te Steensel. Het bijzondere van deze 4000 jaar oude grafheuvel is dat hij pas in 1993 voor het eerst werd opgemerkt. Dat gebeurde door archeoloog Frans Theuws die de vervaagde vormen van een wal-greppel-heuvel combinatie in het net gekapte bos waarnam. De ring-walgrafheuvel met een doorsnede van 35 m ligt op dezelfde dekzandrug als de grafheuvels bij de Moormanlaan in Knegsel. Theuws informeerde Liesbeth Theunissen die de nodige stappen ondernam om de grafheuvel te laten restaureren en tot archeologisch monument te laten verklaren. Hiertoe was overleg nodig tussen de gemeente Eersel, erfpachter Staatsbosbeheer en de Rijksdienst (ROB). In 2001 kreeg de heuvel zijn beschermde status en in 2004 werd de grafheuvel onder leiding van Rob Datema van de Archeologische Monumentenwacht gerestaureerd. Delen die waren vergraven werden weer aangevuld; er is bewust geen archeologisch onderzoek verricht naar het inwendige van de heuvel. Dit kan naar de toekomst verschoven worden.
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