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LEDENBRIEF IN EEN NIEUW JASJE

AVKP actueel  verschijnt  vanaf  januari  2007  met
een  nieuwe  layout  om  de  leesbaarheid  te
vergroten. De inhoud blijft uiteraard even boeiend
en interessant!  Een peiling onder de emaillezers
leerde  ons  dat  de  inhoud  heel  positief  wordt
gewaardeerd.  De  inhoud  wordt  zo  mogelijk  nog
interessanter  door  toevoeging  van  nieuwe

rubrieken, zoals Gesignaleerd met korte verslagen
van  lezingen  of  Inspirerende  voorbeelden  met
informatie uit andere regio’s. Maar hierover in de
toekomst  meer.  Wij  wensen  jullie  een  goed  en
gezond 2007 en veel lees en graafplezier!

De redactie

BELANGRIJK 

Kom woensdag 17 januari naar de nieuwjaarsbijeenkomst van AVKP met lezing en versnaperingen!
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De avond begint om 20.30 uur met een interessante lezing van Jos Husken over zijn ontdekkingen in oude
panden in Eindhoven. Dit in vervolg op het boek “Eindhoven verborgen verleden”, dat hij samen met zijn zoon
heeft geschreven. Aansluitend zijn er drankjes en hapjes. 
Locatie: Deken van Somerenstraat 6, Eindhoven.

Noteer vast 21 maart: jaarvergadering AVKP

ACTIVITEITENKALENDER
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JANUARI 2007
di. 16  Tweede  lezing  in  de  serie  van  4  in

Museum  't  Oude  Slot.  Martijn  Bink  van
bureau  BAAC houdt  een lezing  over  de
door hem uitgevoerde opgraving in Goirle.

wo. 17 Nieuwjaarsbijeenkomst  AVKP.  Lezing
door  Jos  Husken  over  oude  panden  in
Eindhoven  (aanvang  20.30  uur).
Aansluitend een drankje en hapjes. 

FEBRUARI
di. 27 Derde lezing in Museum 't Oude Slot. Ria

Berkvens  zal  iets  vertellen  over  de
opgravingsresultaten  in  Breda-west,
gecombineerd met die van de HSL.

MAART
wo. 21 Jaarvergadering AVKP. De agenda en het

verslag  worden  begin  maart  aan  alle
leden toegezonden. 

zo. 25 Studiedag “Onderzoek aan het menselijk
skelet”  te Boxtel,  georganiseerd door de
Archeologische  Sectie  van  Het  Noord-
brabants  Genootschap  samen  met
Brabants Heem. (zie ook verderop)

di. 27 Laatste in de serie lezingen in Museum 't
Oude  Slot.  Eugene  Ball  van  de
archeologische  dienst  in  Nijmegen
spreekt over de opgraving in Cuyk.

CURSUSSEN EN LEZINGEN

Lezingenserie Museum 't Oude Slot     
Op  16-1,  27-2  en  27-3  vinden  de  laatste  drie
lezingen plaats  in Museum 't  Oude Slot  aan de
Hemelrijken in Veldhoven. Ze beginnen om 20.00
uur en de toegang is gratis. Op 16 januari vertelt
Martijn Bink (bureau BAAC) over  de opgravingen
in  de  Huzarenwei  in  Goirle.  Een  archeologisch
onderzoek  naar  nederzettingen  uit  de  late
bronstijd, ijzertijd en laat-Romeinse tijd. Gevolgd
op dinsdag 27 februari door Ria Berkvens over de
opgravingen  in  Breda-West  als  gevolg  van  de
aanleg van de Hoge Snelheids Lijn.

Nieuwjaarslezing door Jos Husken
Jos  Husken  doet  samen  met  zijn  zoon  al  vele
jaren onderzoek naar de bouwhistorie van panden
in Eindhoven. Dit najaar is daarover een prachtig
boek verschenen. Jos Husken zal op 17 januari
ons een en ander over oude panden vertellen en
laten  zien.  Aansluitend  de  Nieuwjaarsborrel.
Aanvang 20.30 uur in het Archeologisch Centrum
Eindhoven

Studiedag  “Onderzoek  aan  het  menselijk
skelet  ”   
Op 25 maart organiseren de Archeologische 
Sectie van Het Noord-brabants Genootschap 

samen met Brabants Heem deze studiedag in 
Boxtel. Thema’s en sprekers zijn:
 De eerste Nassau’s in Nederland

Prof  ir  George  J.R.  Maat  van  Barge’s
Anthropologic,  LUMC Leiden  en Nederlands
Forensisch  Instituut  Den  Haag  over  de
identificatie en paleopathologie van de voor-
ouders van Willem de Zwijger, begraven in de
Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda

 De zin en onzin van grootschalig 
skeletonderzoek 
Drs. Steffen Baetsen, Archeologisch Centrum,
VU  Amsterdam  over   Middeleeuwse  en
Nieuwtijdse  menselijke  botresten  in  en  rond
de Catharinakerk te Eindhoven

 Steentijdmensen in het ziekenhuis
Drs.  Maja  d’Hollosy  van  Skullpting  over
gezichtsreconstructies in de archeologie

 DNA-onderzoek
Door drs. Eveline Altena

De dag duurt van 10 tot 16 uur en is inclusief 
lunch. Aanmelden kan tot 18 maart bij:
Noord Brabantsgenootschap, 
postbus 1104, 5200 BD ’s-Hertogenbosch. 
Tel.: 073-6139484,
info@noordbrabantsgenootschap.nl.

Museumnieuws
Vanaf het einde van de maand november zal de
inmiddels  befaamde  Romeinse  bronsschat  uit
Nistelrode  te  zien  zijn  in  het  Noordbrabants

Museum  te  ’s-Hertogenbosch.  Behalve  de
bronsschat worden er nog andere vondsten uit de
recente opgravingen te Nistelrode getoond, plus
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enkele  andere  bronsvondsten  uit  de  regio.  De
stukken zijn  voor  de periode van ongeveer  een
jaar in bruikleen gegeven door het RMO te Leiden

en ze zijn te bezichtigen in de net heringerichte
archeologische afdeling van het museum

VELDWERK 

Ook  in  2007  vinden  weer  diverse  interessante
opgravingen plaats waar vrijwilligers aan kunnen
meehelpen. Wil je meehelpen, informeer dan naar

de mogelijkheden of  kom op woensdagavonden
naar  de  verenigingsruimte  voor  de  laatste
nieuwtjes. 

UIT DE REGIO

Best
De gemeente Best treft voorbereidingen voor de
realisatie  van  een  tweede sporthal  op een  plek
waar een licht  geografische verhoging aanwezig
is.  De  gemeente  heeft  in  de  periode  vlak  voor
Kerst  een  archeologisch  proefsleuvenonderzoek
laten uitvoeren in opdracht van de provincie. Een
archeologisce  bureau  uit  ’s-Hertogenbosch
onderzoekt  de  gegevens  en  komt  met  een
rapport. (corr. Frank de Kleijn)

Bladel
De gemeenteraad van  Bladel stelde onlangs het
Komplan  Hapert  vast.  Daarin  is  tevens  een
(dubbel)bestemming  ‘archeologisch  waardevol
gebied’  van  de  oude  kerk  en  begraafplaats
opgenomen waarvan  de  geschiedenis  teruggaat
naar  de  middeleeuwen.  Dat  wil  zeggen  dat  er
behalve de archeologische waarde ook nog een
andere waardevolle bestemming op rust. Recent
zijn  werkzaamheden  gestart  om  het,  van  het
beschermd  gebied  deeluitmakend  kerkpad  te
verbeteren door dit te verharden en te verlichten.
Hierbij werd door de grondwerkers in ieder geval
een compleet skelet opgegraven. 
(corr. Bart Beex)

Mierlo
Uit  Mierlo  zijn  enkele  muntvondsten  te  melden,
zoals  een  rekenpenning  (Hanns  Krauwinkel  2,
Neurenberg 1568), een koperen muntstuk (oord)
uit  de  zuidelijke  Nederlanden  uit  de  tijd  van
Albrecht  en  Isabella  (1598-1621,  de  feitelijke

datum van uitgifte is op het muntstuk niet meer te
lezen) en een liard of Belgische oord van 1709).
Een nadere beschrijving van deze munten kan bij
de redactie worden opgevraagd.
(Kees van Baaren)

Sterksel
In Sterksel is archeologisch onderzoek uitgevoerd
aan de Averbodeweg. Bij de af te breken basis-
school  heeft  een  proefsleuvenonderzoek  plaats
gevonden. 
Na een proefsleuvenonderzoek op het terrein van
Houthandel Delen in Geldrop is het de bedoeling
binnenkort  te  starten  met  een  vlakdekkend
onderzoek naar de resten van de Burght die daar
heeft gestaan. (corr. Jan Broertjes)

Veghel
Het gebied tussen Veghel, St. Oedenrode en Son
en  Breugel  is  aangewezen  als  zone  voor
intensieve  landbouw,  waardoor  boerenbedrijven
uitbreiden.  Deze ontwikkeling geldt  ook voor de
rand  van  Jichtschotseheide,  een  ontginngings-
gebied uit de middeleeuwen, dat is aangewezen
als  hoogwaardig  archeologisch  gebied.  De
heemkundekring  in  Veghel  heeft  onderzoek
gedaan  in  de  afgraven  bovengrond,  wat  onder
meer de vondst van kleine scherven heeft geleid.
De heemkundekring zal binnenkort nog een cirkel-
vormig spoor onderzoeken, nadat het terrein door
een boer is drooggelegd. (Gerard Sas)
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Federatie Noordbrabants 
Monumentenoverleg
De Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg
is  een  overkoeling  van  23  verenigingen  die  te
maken  hebben  met  cultuurhistorie  in  Noord-
Brabant  en  in  het  bijzonder  de  bescherming
daarvan. Op 14 december vond een bijeenkomst
plaats waar een tweetal  belangrijke thema’s zijn
besproken:

Steunpunt Erfgoed Noord-Brabant
Per  1  januari  2007  wordt  een  nieuw steunpunt
Erfgoed actief. Dit is een fusie van de Brabantse
Museumstichting  (BMS),  de  Stichting  Brabantse
Regionale  Geschiedbeoefening  (BRG)  en  de
Stichting  Het  Brabants.  Kerntaken  van  het
steunpunt  zijn  het  uitdragen  van  belang  van
cultuurhistorie,  educatie,  facilitaire  ondersteuning
van organisaties in Noord Brabant en fungeren als

klankbord voor provinciaal beleid. Het ontwikkelen
van beleid blijft een taak van het moumentenhuis
en  het  onderhoud  van  monumenten  van  de
monumentenwacht.  Het  is  de  wens  van  het
steunpunt om binnen een jaar ook ondersteuning
te  kunnen  geven  op  de  thema’s  monumenten,
archeologie en archieven. 

Consulentennetwerk
Het  consulentennetwerk  is  hét  meldpunt  voor
bedreiging van brabantse monumenten. Om meer
bekendheid  te  krijgen  is  men  bezig  met  een
promotiecampagne  in  regionale  kranten.  Het
netwerk zal een plek krijgen binnen het steunpunt
Erfgoed Noord-Brabant.

Het consulentennetwerk en het steunpunt Erfgoed
Noord-Brabant zijn bereikbaar via:
Erfgoedhuis Noord-Brabant, tel. 073 – 615 62 62
en www.erfgoedhuisbrabant.nl 

GESIGNALEERD
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In de wereld van de amateur-archeologie worden,
bijna  onopgemerkt,  regelmatig  leuke  symposia
georganiseerd.  Om een indruk  te  geven  van  de
inhoud en sfeer van een paar van deze symposia,
heeft Peter Seinen zijn impressies op papier gezet.

IJzerbereidingssymposium, 
13-17 september te Eindhoven (HOME)
Het  ijzerbereidingsymposium  is  een  jaarlijks
gebeuren  waar  amateur  ijzertijd-ijzerbereiders
enkele  dagen  lang  met  behulp  van  ijzertijd-
technologie ijzer bereiden en bewerken. Naast het
praktische  werk  worden  de  avonduren  opge-
luisterd  door  lezingen  over  allerlei  ijzertijd-
technologieën.
De  deelnemers  zijn  amateurs  en  profes-sioneel
archeologen  afkomstig  uit  zeer  verschillende
landen, zoals Denemarken, Duitsland, Roemenië,
Amerika, Polen, en België, waarbij de voertaal een
soort Engels-Duitse mengeling is. 

De  ambitie  van  de  initiatiefnemer  van  het
symposium (Roeland Paardekooper, HOME) is om
deze  tak  van  experimentele  archeologie  op  een
hoger  wetenschappelijk  plan  te  brengen,  waarbij
het  accent  ligt  op  het  doen  en  vastleggen  van
waarnemingen  en  metingen  alsmede  discussie
daarover. De harde praktijk is dat voor een groot
deel  van  de  deelnemers  de  ijzer-tijdbeleving
belang-rijker  is  dan  de  weten-schap:  een  paar
dagen  ijzertijdsmid  spelen,  waarbij  de
diepgewortelde  kinderdroom  van  lekker
“fikkiestoken” ook wordt vervuld. 

Foto 1  IJzertijd ijzerbereiders in aktie.

En inderdaad, dat spektakel maakt wel iets los als
de oven wordt opengebroken en de “wolf” op een
aambeeld  tot  een  compacte  klomp  ijzer  wordt
gesmeed, waarbij  de vonken in het rond vliegen.
Wie  dat  ook  eens  wil  meemaken,  moet  de
komende jaren afreizen naar Polen of Roemenië of
een  paar  jaar  geduld  hebben  tot  het  weer  door
HOME georganiseerd mag worden. 
Ik  kijk  al  uit  naar  het  volgende  symposium  in
Eindhoven.

Studiegroep Eerste Millennium, 4 
november te Bavel
De Studiegroep Eerste Millennium is een platform
waarbinnen de geschiedenis van de “lage landen”
wordt  bestudeerd  en  vooral  bediscussieerd.  Wie
denkt dat de Romeinse limes tot aan de Rijn liep,
Willibrord  vanuit  Utrecht  de  Friezen  kerstende,

Noviomagus  bij  Nijmegen  lag  en  Caesar  door
België  trok,  wordt  ruw  uit  zijn  of  haar  droom
ontwaakt. Door de zeer fragmentarische en elkaar
tegensprekende  bronnen  wordt  veel  ruimte
geboden  voor  een
veelvoud  aan  versies
van die geschiedenis.
De  voormannen  van
deze  versies
bestrijden  elkaar
middels  polemieken,
die  gepubliceerd
worden  in  het
kwartaalblad  van
SEM:  semafoor.  De
aanpak  van  de
voormannen  is
stereotiep:  door  een
welgekozen  selectie
uit  het  bronmateriaal  het  eigen  gelijk  en  het
ongelijk van de anderen aantonen, vaak in scherpe
toonzetting.
Het  symposium  ging  over  een  speciaal
bronmateriaal:  de Romeinse  reisgidsen,  waarvan
de beroemde “Peutingerkaart” de belangrijkste is.
De  lezingen  over  de  interpretaties  van  de
Peutingerkaart  leverde  echter  geen  echte
discussie op. 

Foto 2 Detail van de Peutingerkaart.

Niet  zo  verwonderlijk:  de  voormannen  kennen
elkaars  standpunten  van  haver  tot  gort  en
bestrijden  elkaar  liever  op  papier.  Maar  ik  moet
toegeven dat het historische bewijsmateriaal voor
de  bovengenoemde  “vaststaande  historische
feiten” behoorlijk dun is. Ik heb mij daarom maar
meteen geabonneerd op SEMafoor.

Een echte aanrader voor de kritische amateur en
professional  die  wat  meer  de  diepte  in  willen.
Zaterdag 5 november 2007 staat al in mijn agenda.
(Peter Seinen)



INSPIRERENDE VOORBEELDEN

In deze nieuwe rubriek laten we zien wat er elders
in den landen aan goede voorbeelden gaande is.
We krijgen graag suggesties voor deze rubriek.

 De gemeente Schouwen-Duivenland doet een
openbare  oproep  aan  amateur-archeologen
om deel te nemen aan de klankbordgroep voor
het  te  ontwikkelen  archeologiebeleid  (bron:
gemeente Schouwen-Duivenland, 13-2-2006)

 De provincie Limburg heeft, samen met BAAC,
tijdens  de  kerstvakantie  een  aantal  winter-

activiteiten georganiseerd zoals 'schatzoeken'
(veldlopen), 'archeologische wandelingen', een
demonstratie  vuursteenbewerken  en  bouw-
historische  rondleidingen  (bron:  Archweb 13-
12-06). 

 De provincie Noord Holland heeft tot nu toe als
eerste en enige provincie een aantal terreinen
als archeologische monument aangewezen en
heeft  voor  Nederland  unieke  afspraken
gemaakt  met  agrariërs  over  het  gebruik  van
deze gebieden, zoals een verbod op ploegen
(bron: Archweb 19/12/06).



VAN HET BESTUUR

Verslagen opgravingen Schijndel
Voor  geïnteresseerden  is  het  opgravingverslag
verkrijgbaar van de opgravingen aan de Groene-
weg  en  aan  de  Steeg  in  Schijndel.  Er  is  een
beperkt  aantal  geprinte  exemplaren  beschikbaar,
voor  wie  zich  het  eerst  via  mail  (met  naam en
adres)  meldt  bij  r.berkvens@inter.NL.net.  De
rapporten staan ook als pfd-bestand op onze site
en kunnen tevens per e-mail worden aangevraagd.

Praktijkdag gemeenteambtenaren 
Op 16 november kwam een twaalftal ambtenaren
uit  de  regiogemeenten  naar  de  praktijkdag
Archeologie.  In  de  ochtend  werd  in  Nuenen/
Nederwetten  eerst  een  en  ander  aan  informatie
gegeven en werd vervolgens op een bolle esdek-
akker naar scherven en andere vondsten gezocht.
's  Middags  werd  in  Meerhoven  het  onderzoek
bekeken en werd er geoefend met opschaven en
couperen.  Deze  praktijkdag  was  georganiseerd
door de activiteitencommissie (Jeanne Beex en Ine
Pulles). Nico Arts verzorgde het  inhoudelijk  deel.
De  reacties  van  de  deelnemers  waren  heel
positief.  Het  was een  leuke  en  instructieve  dag.
Een  bijkomende  effect  was  de  mogelijkheid  tot
'netwerken'. Er was veel onderling contact waarbij
tips en nota's werden uitgewisseld.
We  willen  in  samenwerking  met  de  SRE  een
vervolg  organiseren  waarbij  de  beleidsmatige
aspecten centraal zullen staan. 

Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg door de Eerste 
Kamer aangenomen
Op 20 december jl.  is de Eerste Kamer akkoord
gegaan met deze wet. Dat is bijna 15 jaar na de
eerste indiening bij de Tweede Kamer. Het verdrag
van Malta wordt hiermee ook wettelijk van kracht.
Alle consequenties van deze wet voor gemeenten
en  ook  voor  de  rol  van  vrijwilligers  hebben  we
beschreven in het boekje 'Verleden wordt Heden'.
Wie  dit  boekje  nog  niet  kent  kan  het  bij  ons
aanvragen 

Gemeentelijk beleid
De  sleutelrol  van  gemeenten  voor  het
archeologisch  beleid  is  met  de  inwerkingtreding
van de Wet op de Archeologische Monumenten-
zorg nu ook wettelijk geregeld. Gemeenten kunnen
die  rol  pas  echt  goed  vervullen  als  ze  ook  een
eigen  gemeentelijk  archeologisch  beleid

vaststellen.  Uit  de in samenwerking van de SRE
Milieudienst gehouden enquête blijkt  dat vier van
de  21  SRE-gemeenten  reeds  een  beleidspan
hebben (Asten, Deurne, Eindhoven en Veldhoven).
Twaalf  gemeenten  zijn  voornemens  zo’n
beleidsplan te gaan opstellen. We willen als AVKP-
bestuur  deze  beleidsplannen  verzamelen  en
volgen. Recent hebben we de plannen ontvangen
van  Deurne  (een  kadernota)  en  Veghel
(Waardenjaart  en  Beleidsplan  Archeologische
Monumentenzorg). Wie een kopie van deze nota's
wil kan die bij ons opvragen.

Ria Berkvens aangesteld als regio-
archeoloog bij de SRE Milieudienst
Ons bestuurslid en veldwerkcoördinator is in dienst
getreden  bij  de  SRE  Milieudienst  als  'regio-
archeoloog'. Wij zijn daar erg blij mee. We hebben
bij de SRE aangedrongen op meer samenwerking
en samenhang voor archeologiebeleid binnen de
SRE-gemeenten. Ria is door haar kennis van de
regio en haar ervaring op zowel beleid als de inzet
van vrijwilligers,  voor  ons de ideale invulling van
die functie.  De relatie tussen deze functie en de
ondersteuning  van  vrijwilligers  in  de  regio  zullen
we nog nader bespreken.

Vacature veldcoördinator
Al  eerder  had  Ria  te  kennen  gegeven  in  maart
(tijdens de jaarvergadering) te willen stoppen als
bestuurslid en veldwerkcoördinator. Jammer, maar
heel  begrijpelijk  gezien  haar  jarenlange  en  zeer
intensieve inzet. We zijn dus nu op zoek naar een
nieuwe  veldwerkcoördinator.  Dat  moet  wat  ons
betref het liefst een professionele archeoloog zijn.
Het zal dus niet eenvoudig zijn in de vacature te
voorzien.  We  hebben  echter  ook  veel  'beroeps'
onder  onze  leden  en  we  doen  met  name  een
beroep op hen. 
Wie van de beroepsarcheologen onder onze leden
is bereid veldcoördinator te worden of anders van
tijd  tot  tijd  ondersteuning te  bieden bij  de opzet,
uitvoering  en  verslaglegging  van  veldwerk  door
vrijwilligers  van  onze  vereniging.  Dat  soort
veldwerk  door  vrijwilligers  is  beperkt  (alleen
noodopgravingen  en  vrijgegeven  gebieden).  We
vinden het  als  AVKP belangrijk  op die  gebieden
actief  te  zijn.  We  moeten  dan  wel  voldoende
kwaliteit  kunnen  garanderen  en  daar  ligt  dan
vooral  de  verantwoordelijkheid  van  de
veldcoördinator. 
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