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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
SEPTEMBER 
Za 19 Fietstocht langs torens en tumuli in de 

Brabantse Kempen. Op zoek naar de 
geschiedenis in het landschap.* 

 
OKTOBER 
Za 3 Bijeenkomst contactpersonen, bestuur 

AVKP en werkgroep RO in Boxtel.  
Do 8 Lezing opgraving Ekkersrijt door Theo de 

Jong, bibliotheek Son en Breugel.* 
Za 10 Excursie Tongeren.* 
 
 
 

NOVEMBER 
Wo 4 Lezing Begraven door de eeuwen heen 

door Liesbeth Theunissen* 
12/13 Reuvensdagen 
Zo 15 Studiedag NBG en Brabants Heem 

‘Verdediging en Veldslagen”, Kasteel van 
Breda (KMA) 

 
DECEMBER 
Za 12 Excursie Rotterdam** 
 
Meer informatie over deze activiteiten met 
*  staat verderop in dit nummer 
**  wordt per Nieuwsflits rondgestuurd.  

 

Wist u dat... 
 
- er al tien Nieuwsflitsen zijn verschenen sinds mei 2009 
- binnen het bestuur Ellen van der Steen de rol van vice-voorzitter op zich heeft genomen  
- het bestuur op zoek is naar nieuwe twee bestuursleden 
- en de activiteitencommissie ook nieuwe commissieleden zoekt 
- als u daarin geïnteresseerd bent u contact kunt opnemen met Winnie van Veghel 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Excursie Tongeren 
Op zaterdag 10 oktober is een excursie 
georganiseerd per bus naar het nieuwe Gallo-
Romeins museum in Tongeren. Verder krijgen we 
een stadswandeling en bezoeken we de 
Romeinse tumuli (grafheuvels). Meer informatie 
komt per Nieuwsflits.  

Lezing Begraven door de eeuwen heen 
Liesbeth Theunissen geeft op woensdag 4 
november een lezing over Begraven door de 
eeuwen heen. Meer informatie vindt je verderop in 
dit nummer.  

 
 
 

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen
Vergaderingen Cursus / lezing Feesten & borrels

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     9 september 2009

September September September September Oktober
Wk Wk Wk Wk
37 38 39 40

Ma 7 14  21 28
Di 8 15  22 29
Wo 9 16 Activiteiten commissie 23 Bestuursvergadering 30
Do 10  17  24 1
Vr 11  18  25 2
Za 12  19 Excursie Liesbeth 26  3 Correspondentendag
Zo 13  20  27  4

Oktober Oktober Oktober Oktober November
Wk Wk Wk Wk
41 42 43 44

Ma 5  12  19 26
Di 6  13  20 27
Wo 7  14  21 28
Do 8  15  22 29
Vr 9  16  23 30
Za 10 Excursie Tongeren 17 24 31
Zo 11  18  25 1  

November November November November
Wk Wk Wk Wk
45 46 47 48

Ma 2  9  16 23  

Di 3  10  17 24  

Wo 4 Lezing Liesbeth 11 18 25  

Do 5  12 Reuvensdagen 19 26
Vr 6  13 Reuvensdagen 20 27
Za 7  14 21 28
Zo 8  15  22 29  

November December December December December
Wk Wk Wk Wk
49 50 51 52

 
Ma 30  7  14 21  

Di 1  8  15 22  

Wo 2  9  16 Bestuursvergadering 23  

Do 3  10  17 24
Vr 4  11  18 25 Kerstdag
Za 5  12 Excursie Rotterdam 19 26 Kerstdag
Zo 6  13  20 27  
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VELDWERK 
 
 
Grondboringen in binnenstad 
Eindhoven 
De afgelopen maanden is de voormalige 
Rembrandt-bioscoop in de binnenstad van 
Eindhoven afgebroken. Op dit terrein zal 
nieuwbouw plaatsvinden. Deze nieuwbouw zal op 
een archeologie-vriendelijke manier gebeuren, 
waarbij in principe vrijwel de gehele 
archeologische ondergrond intact zal blijven. Het 
nieuwe gebouw zal worden gefundeerd op 
boorpalen. De plekken waar die boorpalen komen 
zullen wel worden onderzocht, maar alleen door 
middel van grondboringen (met behulp van een 
‘dikke’ grondboor). Speciaal voor vrijwilligers zal dit 
onderzoek op een zaterdag plaatsvinden, waarbij 
ook tijd wordt ingeruimd voor educatie en techniek.  
 
Er is plaats voor 10 deelnemers. Het 
booronderzoek zal plaatsvinden op zaterdag 7 
november van ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 
16.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 
op archeologie@eindhoven.nl of door je naam te 
zetten op het lijstje op het prikbord in de 

werkruimte van het Archeologisch Centrum 
Eindhoven-Helmond. 
 
Opgraving Blixembosch 
Nog deze maand (september) start in het noorden 
van de gemeente Eindhoven pal ten noordoosten 
van de wijk Blixembosch een grootschalig 
proefsleuvenonderzoek. Het belangrijkste doel van 
deze opgraving is te onderzoeken in hoeverre zich 
hier nog intacte archeologische resten in de 
bodem bevinden. Met name wordt gezocht naar 
sporen uit de bronstijd. Het grote terrein (meerdere 
hectaren) ligt juist ten zuiden van het 
verkeersknooppunt Ekkersrijt waar van 2006 tot 
2008 een van de grootste bronstijdnederzettingen 
van Nederland is opgegraven. Het onderzoek zal 
vermoedelijk enkele maanden gaan duren.  
 
De projectleiding ligt in handen van Jeanne-Marie 
Vroomans. Vooralsnog zal alleen op 
doordeweekse dagen worden gegraven. Uiteraard 
zijn ook op deze opgraving vrijwilligers welkom 
(graag wel even van te voren opgeven, voorlopig 
kan dat op archeologie@eindhoven.nl). 

 
 
 
 
 
In de regio 
Hieronder is een actueel overzicht van opgravingen in de regio opgenomen.  
locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) uitvoeringsda-

tum 
Waalre – Brabantialaan (opgraving) Grontmij Sept – okt 2009 
Asten – EVZ Eeuwselsche Loop en 
golfbaan (archeologische begeleiding 
beekdal) 

?? Sept – nov 2009 

Oirschot – Sint Joris 
(opgraving Late Middeleeuwen – Nieuwe 
tijd) 

?? Najaar 2009? 

Aarle-Rixtel – Mariengaarde 
(proefsleuvenonderzoek) 

BAAC Sept – okt 2009 

Steensel – Boterbogten 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? Sept – okt 2009 

Lieshout – Nieuwenhof (proefsleuvenon-
derzoek) 

?? Najaar 2009 

Eersel – Meerheide III 
(boor- en proefsleuvenonderzoek) 

?? Okt 2009 

Geldrop- Heggestraat 
(opgraving Late Middeleeuwen – Nieuwe 
tijd) 

?? Dec 2009 
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Nuenen – West 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Valkenswaard – Waalreseweg 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Best – Aarle 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? Oktober 2009 – maart 2010 

Bergeijk - Hof 25 (archeologische bege-
leiding) 

?? 2009 

Asten - Voorste Heusden (proefsleu-
venonderzoek) 

?? 2009 

Aarle-Rixtel – Patronaat (proefsleu-
venonderzoek) 

?? 2009 

Budel - Dr. Anton Mathijssenstraat 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Vessem – Heike 16 (proefsleuvenonder-
zoek) 

?? 2009 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 
Geldrop 
Op 24 augustus is op het Spiegelgevecht in 
Geldrop een onderzoek gestart. Het vlakdekkend 
onderzoek is uitgevoerd door het AAC. Het gaat 
hier wellicht om IJzertijd en misschien wel 
Romeins. Het onderzoek duurt 3 weken. 
Jan Broertjes 
 
Oirschot 
Er heeft een opgraving plaatsgevonden aan de 
Gasthuisstraat. Dit is aan de "binnenring" van 
Oirschot, circa 150 meter noordoostelijk van de 
kerk, achter de panden die aan de Dekanijstraat 
liggen. In het 1.800 m2 grote plangebied zijn 
bewoningssporen aangetroffen die waarschijnlijk 
dateren uit de Vroege Middeleeuwen (9-11e eeuw), 
waaronder enkele waterputten. Daarnaast is een 
circa 2 meter brede gracht aangesneden waarin 
aardewerk is gevonden, dat gedateerd kan worden 
in de Late Middeleeuwen, 13-16e eeuw. Al met al 
geven de vondsten aan dat er rond het huidige 
centrum van Oirschot volop archeologie in de 
bodem aanwezig is. 
De boomstammen van de waterputten worden 
mogelijk aangeboden aan het museum voor 
Meierijse Volkskultuur "De 4 Quartieren" ,dat zich 
op 30 meter van deze opgraving-site bevindt.  
Frits Speetjens 
 
 

Someren, De potacker 
Vrijdag, 17 juli zijn wij met de groep archeologie 
van H.K.K. “de Vonder” gaan kijken bij de atletiek 
vereniging ‘’T Jasper Sport’, die op het sportpark 
‘De Potacker’ een atletiekbaan gaan aanleggen. 
Zo’n ovale cirkel van vier honderd meter. 
Hiervoor moet 40 cm grond verwijderd worden. We 
hoopten sporen van vroegere bewoning te vinden, 
omdat het dezelfde hoge rug is als Waterdael, 
waar vroeger de Aa heeft gelopen. 
Gerard Lomans, gemeenteambtenaar en 
verantwoordelijk voor archeologie in Someren had 
ons al een week van te voren ingelicht, over hoe 
en wanneer. Ook had hij zelf al grondboringen 
gedaan waaruit bleek dat aan de ene lange zijde 
van de baan het geel zand ± 30 cm diep zat en 
aan de andere lange zijde ± 1,20 m diep. Het 
terrein is dus geëgaliseerd en Gerard kon zich nog 
herinneren dat hij circa 30 jaar terug daar dagen 
met de jeugdgroep met kruiwagens zand 
versjouwd heeft. De baan was al 35 cm diep 
uitgegraven, dus je hebt daar een ovale baan 
liggen die voor de helft uit zwart zand en de 
andere helft uit geel zand bestaat. In het gele zand 
zaten duidelijke ploegsporen, zie foto volgende 
pagina. 
Daar mankeert wat aan, ik kon ze niet 
thuisbrengen, de tussen ruimte van de sporen 
bedraagt 90 tot 100 cm., de onderkant is rond en 
ze zitten nog 5 cm in het gele zand. Het zijn geen 
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spitsporen, geen ploegsporen omdat de 
tussenruimte te egaal en te ver uit elkaar liggen en 
het zijn ook niet de sporen van aspergeteelt omdat 
die gewoonlijk aan de onderkant hoekig zijn. 
Terwijl we staan te discussiëren zegt de 
kraanmachinist dat hij weet wat het zijn. “Hij was 
vroeger loonwerker geweest en was dat al ooit 
tegengekomen. De tussenruimte van de sporen is 
± 90 cm. Dat wil zeggen dat er met drie scharen 
geploegd is en de derde schaar is expres te diep 
afgesteld zodat er geel zand met zwart zand 
vermengd wordt. Ze doen dit als de grond te vet is, 
te weinig water doorlaat, om de grond beter 
geschikt te maken voor bepaalde gewassen”. 
 

 
 
Eigen conclusie, dus met een tractor, dus op zijn 
vroegst late jaren 1950 of begin jaren 1960 dus 
helemaal niet oud. Natuurlijk heb ik zijn uitleg met 
een ouwe boer besproken en die zegt dat het 
klopte. Verder vonden we enkele koperen munten 
en enkele scherven uit de late middeleeuwen en 
een vuursteen schrabber, geen sporen van 
bewoning, zelfs niet één paalkuil, jammer maar 
toch weer iets nieuws gezien.  
Willem van den Bosch. Archeologie “de Vonder”  
 
Uden 
Sportpark Moleneind 
Na de commotie rond de verstoring van de 
middeleeuwse site “Sportpark Moleneind” (zie de 
vorige AVKP-actueel) heeft de verantwoordelijke 
wethouder laten weten hierover in gesprek te 
willen gaan met AVKP. Een eerste gesprek heeft 
inmiddels plaatsgevonden waarbij de wethouder 
zich liet vertegenwoordigen door een tweetal 
ambtenaren. Uiteraard is er uitgebreid gesproken 

over de manier waarop het mis is gegaan bij de 
bouw van de bewuste kantine annex kleedkamer. 
Daarnaast is ook de nieuwe monumentenwet aan 
bod gekomen en is van gedachten gewisseld over 
de consequenties van deze wet voor een 
gemeente als Uden. Met de toezegging dat er na 
de vakantie een vervolggesprek zal plaats vinden, 
zijn de partijen uit elkaar gegaan. 
 
Interim structuurvisie 2009-2015 
Onlangs is de inspraakprocedure gestart voor de 
nieuwe interim structuurvisie 2009-2015. Volgens 
de officiële aankondiging, schetst deze visie op 
hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente Uden voor de komende jaren en gaat 
deze in dat verband in op de belangrijkste zaken 
van het te voeren ruimtelijke beleid en de manier 
waarop de gemeenteraad hieraan invulling wenst 
te geven.  
Helaas is er in de visie weinig aandacht voor het 
cultuurhistorisch erfgoed en wordt de archeologie 
behandeld als ware het een last zonder enige 
maatschappelijke betekenis. Ontevreden met deze 
eenzijdige weergave heeft AVKP een uitgebreide 
reactie ingestuurd waarin onder meer gewezen 
wordt op een aantal fouten en onvolkomenheden 
in de tekst. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op 
de nieuwe monumentenwet en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente. 
Tenslotte is er een flinke lijst met Udense 
archeologische en cultuurhistorische waarden als 
bijlage aan toegevoegd. Ook de heemkundekring 
Uden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om op de visie te reageren en tenslotte is er nog 
een reactie gekomen uit de hoek van 
amateurarcheologen. Naar verwachting zal de 
gemeenteraad in oktober de definitieve versie 
vaststellen. 
 
Burgemeester Hellegers 
De onlangs benoemde burgemeester van Uden, 
tevens voorzitter van de Stichting Brabants Heem, 
heeft de vakantieperiode voor een deel gebruikt 
om kennis te maken met allerlei aspecten van de 
Udense samenleving. De archeologie hoorde hier 
ook bij en zo bracht hij een bezoekje aan het 
grafveld Slabroek waar hij zich uitgebreid liet 
voorlichten over verleden en toekomst van deze 
bijzondere locatie. Nadien werden ook nog enkele 
andere archeologische sites kortdurend bezocht.  
Goof van Eijk 
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KORTINGSPASJE VOOR IN EINDHOVEN ACTIEVE VRIJWILLIGERS 
 
 
Vrijwilligers zijn goud waard voor de samenleving 
en verdienen voor hun werk waardering. In de 
Eindhovense archeologie bijvoorbeeld zijn al bijna 
een kwart eeuw vrijwilligers actief. Ze vormen een 
onmisbare spil in het onderzoek van het 
Eindhovense verleden. De gemeente Eindhoven 
heeft een concrete blijk van waardering in de vorm 
van een vrijwilligerspas. Vrijwilligers die gemiddeld 
één dagdeel per week (of alleen op 
woensdagavonden) actief zijn in de Eindhovense 
archeologie kunnen zo’n pasje krijgen. Dit kan 
worden aangevraagd, bij voorkeur door een email 
te sturen naar archeologie@eindhoven.nl. 
 
Met de vrijwilligerspas krijg je onder meer een 
passe-partout waarmee men gereduceerd toegang 
krijgt in de Eindhovense zwembaden de 
Tongelreep en het Ottenbad alsmede in het 
IJssportcentrum Eindhoven. Je betaalt dan slechts 
2 euro voor de entree. Ook krijg je het magazine 
'Kanjers' waarin telkens actiecoupons staan. 
Hiermee profiteer je van korting op een groeiend 
aantal producten en diensten van allerlei 
organisaties en bedrijven in Eindhoven. 
 
Ook in Genneper Parken in Eindhoven kun je 
terecht voor allerlei sportieve, culturele en 

natuurlijke uitstapjes. Genneper Parken heeft een 
compleet pakket met aanbiedingen samengesteld 
speciaal voor alle Eindhovense vrijwilligers. Zo 
profiteer je op vertoon van de vrijwilligerspas tot en 
met 31 mei 2010 van onderstaande acties: 
 Twee voor de prijs van 1 bij Historisch 

OpenluchtMuseum Eindhoven (goedkoopste 
entreebewijs gratis); 

 Gratis midgetgolf voor 1 persoon bij Paviljoen 
Genneper Parken. 

 10% korting op de rekening bij Grand Café 
Swimmers (gevestigd in Nationaal 
Zwemcentrum de Tongelreep). 

 50% korting op een GPS-wandeltocht door de 
natuur van Genneper Parken. De route en het 
GPS-apparaat zijn verkrijgbaar bij het Milieu 
Educatie Centrum. 

 Gratis toegang tot Ton Smits Huis 
(Cartoonmuseum). 

Kijk voor meer informatie over de verschillende 
accommodaties en de mogelijkheden op 
www.genneperparken.nl. 
 
Vraag je pas aan via email:  
archeologie@eindhoven.nl  

 
 
 
 
 

LEZING BEGRAVEN DOOR DE EEUWEN HEEN 
 
 
Overblijfselen van begravingen en graf-
monumenten zijn een belangrijke informatiebron 
voor de constructie over de gedachtewereld van 
de mens in het verleden. Hoe gingen de mensen 
om met het overlijden van een naaste? Wat zegt 
het grafritueel over de vroegere samenlevingen?  
 
In de lezing ‘Begraven door de eeuwen heen’ 
wordt neemt Liesbeth Theunissen u mee op een 
reis door de funeraire cultuurgeschiedenis van 
Nederland vanuit een archeologisch perspectief. 
Een keur aan zichtbare overblijfselen van 
begravingspraktijken – vanaf de prehistorie tot aan 

vandaag de dag – trekt aan u voorbij. 
Verschillende thema’s worden daarbij aangestipt: 
de onzichtbare doden, de lage levensverwachting, 
het nabijzetten, geweld, de liminele begravingen, 
opkomst van het christendom, het begraven in de 
kerk en de archeologie van vandaag.  
 
De lezing van Liesbeth Theunissen vindt plaats op 
woensdag 4 november in het Archeologisch 
Centrum. Svp even opgeven per email, dan weten 
hoeveel stoelen er nodig zijn.  
awnafdeling23@wanadoo.nl  
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FIETSEXCURSIE 19 SEPTEMBER 
 
 
Toeren langs torens en tumuli in de Brabantse 
Kempen. Op zoek naar de geschiedenis in het 
landschap. Op zaterdag 19 september vindt onder 
begeleiding van Liesbeth Theunissen een 
fietstocht plaats die dwars door het oostelijk deel 
van de Brabantse Kempen voert. De tocht start en 
eindigt op de Markt te Eersel en is zo’n 35 km 
lang. Tijdens de route zijn zo’n 30 
bezienswaardigheden te ontdekken, zowel 
archeologische monumenten als bijzondere 
gebouwen en typische elementen van het 
Brabantse landschap. Op een aantal plaatsen zal 
een toelichting gegeven worden, zoals op de 
Markt, bij het urnenveld De Heibloem te 
Veldhoven, het dal van het riviertje de Gender, de 
laat-middeleeuwse wallen en het Oude Kerkhof 
van Knegsel, het grafheuvellandschap aan het 
Huismeer en dat tussen Toterfout en Halve Mijl, de 
brink van Zand-Oerle, de dorpskern van Vessem, 
de Zwartenberg van Hoogeloon en de locatie van 
de opgegraven Romeinse herenboerderij op de 
Kerkakkers bij Hoogeloon.  

Voorlopig programma:  
Verzamelen op de Markt van Eersel, bij de oude 
boterlinde. Start: ca. 11.00 uur. 
Lunch op eigen rekening. Mogelijkheden zijn:  
- in Knegsel (Café De Kempen op het Groen)  
- in Zand Oerle (Dorpsherberg)  
Einde: ca. 16.00-17.00 uur  
 
Jullie moeten zelf voor jullie fietsen zorgen.  
Mogelijkheden zijn:  
o Zelf een fiets meenemen in de eigen of 

andermans auto (er zijn nog plekken over...).  
o Zelf komen fietsen vanaf eigen woning, een 

leuk begin van de excursie.  
o Zelf ter plaatse een fiets huren: 

www.fietsverhuurbrabant.nl (wel in Bladel op 
circa 10 km fietsen van Eersel).  

Jullie kunnen natuurlijk ook en tandem huren, wel 
zo gezellig. Opgeven kan tot 18 september bij 
Winnie van Veghel of Tonnie van de Rijdt. 
awnafdeling23@wanadoo.nl  

 
 
 
 
 

ANTIEKE GRIEKSE 'COMPUTER' MOGELIJK OUDER DAN GEDACHT 
Mechanisme van Antikythera 
 
Het Griekse Antikythera-mechanisme... [...]  
het bleek 's werelds eerste analoge computer die 
gebruikt kon worden om de posities van 
hemellichamen te berekenen en zodoende dienst 
kon doen om onder meer de data van Olympische 
en andere Spelen te berekenen 
Joost Geraets  

Lees meer op: 
http://tweakers.net/nieuws/61566/antieke-griekse-
computer-mogelijk-ouder-dan-gedacht.html 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanisme_van_Antik
ythera 

 
 
 
 
 

LEDEN GEZOCHT VOOR DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
 
De activiteitencommissie van AVKP zoekt nieuwe 
leden. Wil jij meedenken over leuke, interessante 
en nieuwe activiteiten voor, over en rond 
archeologie? Of wil je ze liever organiseren? Dan 
ben je een goede kandidaat voor de 
activiteitencommissie. We zijn voortdurend opzoek 
naar nieuwe ideeën voor woensdagavonden, 

excursies, lezingen, piepcursussen, fietstochten 
en... Mis je nog iets? Laat het ons weten of kom 
een keer mee brainstormen (vergaderen). 
Misschien is de activiteitencommissie iets voor 
jou? 
 
Ellen van der Steen  
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WONEN IN DE BRONSTIJD OP EKKERSRIJT 
 
 
Expositie 
In het gemeentehuis én de bibliotheek in Son en 
Breugel zijn van 9 september tot en met 13 
oktober de vondsten te bezichtigen van de 
opgravingen op Ekkersrijt. Aan de hand dan 
kaarten kunnen bezoekers zich een beeld vormen 
van het toenmalige Son dat zich ontwikkelde in de 
beekdalen van de Grote Beek en de Domel. Theo 
de Jong, uitgebreid geïnterviewd door Forum, 
weekblad voor Son en Breugel heeft de expositie 
georganiseerd.  

Foto: Laurens Mulkens 
 
De opgraving is bijzonder door zijn omvang van 
vier hectare en door de gevonden sporen van 
woningen. Hier woonden de mensen uit deze regio 
voor het eerst op een vaste plek. Er zijn 28 huizen 
gevonden, waarvan 24 uit de Bronstijd. De 
woningen hebben generaties op één en dezelfde 
plek gestaan, ook dat was nieuwe informatie.  
De opgravingen voegen een nieuw hoofdstuk toe 
aan de geschiedenis van Son, Brabant en zelfs 
van Nederland.  
 
Lezing Wonen in de Bronstijd op 
Ekkersrijt 
Veld-archeoloog Theo de Jong geeft op donderdag 
8 oktober 2009 om 20.00 uur tot 22.00 uur een 
lezing in de bibliotheek Dommeldal, vestiging Son 
en Breugel. Kosten: € 2,00 kaarten verkrijgbaar 
vanaf woensdag 16 september bij de bibliotheek. 
 

Kinderactiviteit 
Ook wordt een workshop Archeologie voor 
kinderen georganiseerd bibliotheek Dommeldal 
vestiging Son en Breugel. Dit vindt plaats op 
woensdag 23 en woensdag 30 september van 
14.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Kosten: gratis.  
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de 
uitleenuren van de bibliotheek en de 
openingstijden van het gemeentehuis. 
 
Gemeentehuis Son en Breugel 
Raadhuisplein 1, 5691 AL, Son en Breugel. 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag: 9 tot 12.30 uur  
maandag en donderdag: 14 tot 19 uur.  
 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Son en Breugel 
Airbornestraat 1, 5691 CB, Son en Breugel 
Tel. 0499 473033, Openingstijden: 
maandag en vrijdag: 14 tot 20 uur 
woensdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 20 uur 
donderdag: 14 tot 16.30 uur 
zaterdag: 11 tot 13uur. 
sonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl 

 
Ellen van der Steen 
bron: artikel Forum en website bibliotheek 
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LANGS DE ROMEINSE WATERLEIDING NAAR KEULEN 
Reisverslag van de Archeoloop 
 
 
Op vrijdagmorgen 19 juni vertrok een kleine 
expeditie vanuit de Deken van Somerenstraat  in 
Eindhoven, met "Aktiva Tours" uit Valkenswaard 
naar de Eifel voor een wandelweekend langs het 
mooiste gedeelte van de Romeinse waterleiding 
die naar Keulen loopt. We oriënteren ons eerst in 
Nettersheim, een klein plaatsje aan het riviertje de 
Urft in het Natuurcentrum, dat ook een bescheiden 
archeologische collectie huisvest en waar we een 
eerste indruk krijgen van het verloop van de 
waterleiding. 
Na een klein halfuurtje lopen, worden we 
aangesproken door een local die ons vraagt of we 
de weg wel kunnen vinden. Wat er vervolgens 
gebeurt is verbazingwekkend. Als we vertellen dat 
we leden zijn van een amateur archeologische 
vereniging uit Eindhoven dan pakt deze aardig 
heer werkelijk helemaal uit. Letterlijk; want uit de 
kofferbak van zijn Mercedes tovert hij een 
archeologische collectie aan munten, fibulae, 
metaalresten. Wat volgt is een interesant verhaal 
over de waterleiding en de historische omgeving 
waar ook nog Romeinse wegrestanten te 
bewonderen zijn. En passant krijgen we ook nog 
een college geologie aan de hand van een 
verzameling stenen, waaronder een gepolijst deel 
van het gedurende honderden jaren in de 
waterleiding afgezette “ketelsteen”, de 
zogenaamde “sinter”. Ook een demonstratie 
Romeinse gevechtskunst volgt, waarbij Frank in 
maliënkolder bijna sneuvelt omdat Herbert hem 
bijna aan het zwaard rijgt. 
Vervolgens neemt Felizius Poth, want zo heet 
onze Duitse amateur archeoloog, ons mee naar de 
Grüner Putz het begin van het tracé, even 
verderop. Daar kwelt grondwater uit de bodem dat 
door de Romeinen werd opgevangen via een 
doorlaatbaar deel van de leiding. Feitelijk dient hier 
alles in de tegenwoordige tijd geschreven te 
worden, want er stroomt nog steeds water in en 
door deze gemetselde pijp, die rust op een 
betonnen fundament. Hier althans, want ook hele 
delen zijn in de Middeleeuwen dankbaar gebruikt 

als steengroeve. Op die plekken rest alleen nog 
het duidelijk zichtbare tracé met daarin een 
“slootje” van de verwijderde stenen, die werden 
hergebruikt in lokale kastelen en boerderijen. 
 
We wandelden in twee dagen ongeveer 35 
kilometer langs deze transportleiding. De 
overnachtingen brengen we aangenaam door in 3 
zomerhuisjes in Lissendorf ongeveer 40 minuten 
zuidelijker met de auto.  
De laatste dag loopt het tracé door minder mooi 
gebied en hebben we ook genoeg waterleiding 
gezien waardoor het tijd wordt voor iets geheel 
anders. De keuze valt op het nabijgelegen Ahrdal. 
Het is een vrij diep dal, dat uitgesleten is in de 
leisteen en waar geen plekje onbenut is gelaten 
voor de wijnteelt. 
We bezoeken er eerst de ruïnes van de historische 
burcht in Altenahr gesticht in de eerste helft van de 
twaalfde eeuw. Daarna is het heerlijk wandelen op 
de Rotweinwanderweg die op zekere hoogte 
boven het dal loopt en vrijwel horizontaal de sterk 
meanderende rivier volgt. 
Nadat we ons in de oudste Weinkeller hebben 
laten voorlichten over de wijnteelt en de historie 
ervan hebben we ook nog even van deze rode wijn 
gesnoept. Maar dat smaakt wel effe anders dan 
het spul dat we normaal thuis drinken. 
Terug met het locale treintje door dit “Märklin 
landschap” zijn we in enkele minuten weer bij onze 
busjes en voor de avond weer in Eindhoven.  
Dat was heerlijk wandelen daar.   
Enkele (meer dan 25) interessante feiten en 
wetenswaardigheden, die horen bij dit verslag zijn 
opgenomen op de website van AVKP. 
 
Literatuur: 
o "Der Römerkanal Wanderweg" uitgegeven door 

Eifelverein. 1988, ISBN 3-92 1805-16-3.  
o “Die Römische Wasserleitungen nach Köln” 

Waldemar Haberey, 1972, ISBN 3-7927-0146-4 
 
Herbert Vorwerk 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode juni tot en met augustus 2009  
 
Rapporten 
H van Alphen–Verkuijlen. 
Archeologische werkgroep Heemkundekring Uden. 
Paashuis Domus Paschalis  
Uden Prior van Milstraat 14. 
Archeologische waarnemingen april 2003. 
2006. 
Resultaat: Vier verschillend opgebouwde 
waterputten. De omgeving is zeker vanaf de 17e 
eeuw bewoond. 
 
Onderzoeksrapporten van het Archeologisch 
Centrum Eindhoven. 
Michiel van de Weele 
Archeologisch onderzoek Gemert – Bakel 
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 
(waarderende fase) 
Rapport 11, mei 2007  
Redactie: Nico Arts en Willemien van de Wijdeven. 
Resultaat: Uit de waardestelling komt naar voren 
dat in het plangebied geen rekening meer 
gehouden hoeft te worden met de aanwezigheid 
van archeologische waarden. Advies geen 
vervolgonderzoek  
 
Sofie Debruyne 
Archeologisch onderzoek Eindhoven – Eckart. 
Omgrachte (?) nederzetting uit de volle 
middeleeuwen. 
Inventariserend veldonderzoek – proefsleuven. 
Rapport 13, februari 2007 
Redactie:Nico Arts en Willemien van de Wijdeven. 
Resultaat: Het terrein heeft een hoge 
archeologische waarde. 
 
Theo de Jong en Sanne Beumer. 
Prehistorische bewoning op Ekkersrijt – Onstade 
(gemeente Son en Breugel). 
De opgraving. 
Rapport 18, maart 2008. 
Redactie: Nico Arts en Willemien van de Wijdeven. 
Resultaat: Het onderzoek toont aan dat er in de 
bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd al bewoning is 
op dit gebied. 
 
Leonie Korthorst, met bijdragen van David Hardy 
en Nico Arts. 
De opgraving bij de St. Joriskerk te Eindhoven. 
Op zoek naar de overblijfselen van de 
middeleeuwse kerk van Stratum. 
Rapport 23, juni 2008. 
Redactie: Nico Arts en Willemien van de Wijdeven. 

Resultaat: Alle resten van de middeleeuwse kerk 
inclusief de archeologische ondergrond zijn 
volledig verdwenen. Een wandscherf van een uit 
Andenne afkomstige pot daterend uit de 11e of 
12e eeuw. Een gevarieerde biografie van het 
echtpaar Van der Beken Pasteel en hun 
grafritueel. 
 
Christianne Louvenberg 
Archeologische onderzoek Eindhoven – Dorpskern 
Strijp. 
Rapport 26, juni 2008 
Redactie: Nico Arts. 
Resultaat: Mede dankzij de opgraving van 2001( 5 
werkputten) wordt het terrein van de oude 
dorpskern van Strijp als archeologisch waardevol 
beschouwd. Nu is er een werkput onderzocht. Er 
zijn geen middeleeuwse of oudere sporen in het 
vlak aangetroffen. De gevonden sporen duiden 
mogelijk op moestuinbedden en dus menselijke 
activiteiten op dit terrein.  
 
Jeanne – Marie Vroomans 
Archeologisch onderzoek Eindhoven –Europalaan 
150. De periferie van een erf uit de late 
middeleeuwen 
Rapport 31, 2008. 
Redactie: Nico Arts en Willemien van de Wijdeven. 
Resultaat: Aangetoond is dat er in de onmiddellijke 
nabijheid bewoning is geweest in de Late 
Middeleeuwen. De gevonden drie scherven 
dateren uit de periode 1175-1350. 
 
ADC Archeo projecten. 
A. van Benthem, met een bijdrage van J. Brijker 
Milheeze Kapelakker 
Een archeologische opgraving. 
ADC rapport 1772, juli 2009. 
Resultaat: Gebouw uit de ijzertijd, dit geeft aan dat 
er activiteiten zijn geweest. Advies is om bij 
bodemverstorende activiteiten in de omgeving van 
het plangebied archeologisch onderzoek in de 
vorm van boor en proefsleuf onderzoek te doen.  
 
BAAC rapport. 
M Tump 
Eersel Hoolstraat, 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. 
A-08.0294, januari 2009, status definitief. 
Resultaat: De vindplaats krijgt een lage waardering 
en het advies is derhalve niet behoudenswaardig. 
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JF van der Weerden 
Mariahout Vossenberg,  
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. 
A-08.0493, juli 2009, status definitief. 
Resultaat: Het onderzoeksgebied is in het verleden 
niet bewoond geweest. 
 
M.Tump en C.C. Kalisvaart 
De Mortel De Leigraaf  
Inventariserend onderzoek door middel van 
proefsleuven. 

A-09.0062, juli 2009, status definitief. 
Resultaat: De vindplaats krijgt een lage 
waardering. 
 
M.E. Veenstra. 
Handel. Pastoor Castelijnsstraat.  
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. 
A-09.0089, juni 2009, status definitief. 
Resultaat: Behoud in situ of vervolgonderzoek 
wordt niet aanbevolen. 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK  
 
 
Bij het uitwerken van de opgraving van de 
Stadsgracht wordt in de aardewerkselectiefase 
onder andere gebruik gemaakt van onderstaande 
boeken. 
 
Bergen op Zooms aardewerk. 
Vormgeving en decoratie van gebruiksaardewerk 
gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in 
Bergen op Zoom. 
Auteur: Gerrit Groeneweg. 
Uitgever: Het Brabants Heem, Waalre 1992. 
Dit boek wordt veel gebruikt bij het onderzoek van 
aardewerk op het Archeologisch Centrum. Het 
eerste deel van de studie wordt aardewerk 
gerangschikt per periode van 100 jaar. De auteur 
tracht een inzicht te geven in de productie van de 
verschillende Bergse pottenbakkerijen. Hij schrijft 
lovende woorden over de heren Slootman, Van de 
Watering en Gieles maar vooral over de Stichting: 
“Ín den Scherminckel”. Hun activiteiten zijn van 

groot belang voor de huidige kennis over dit 
onderwerp. 
In deel twee wordt aandacht besteed aan het 
productieproces zelf, de gebruikte grondstoffen en 
de toegepaste decoratietechnieken. Het derde 
deel schenkt aandacht aan 75 
gebruiksvoorwerpen. Deel vier gaat over het 
imiteren van Frankforter aardewerk zoals dat 
tussen 1780 en 1835 gebeurde. Deel vijf zijn 
bijlagen. 
 
Nederlandse Majolica 
Auteur Dingeman Korf. 
Uitgeverij: CAJ van Dishoeck, Bussum1968 
De auteur baseert zich op de techniek zoals deze 
beschreven is door Gerrit Paape in 1794 in zijn 
boek “De Plateelbakker of” Delftsch 
aardewerkmaakster. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

ZOMEREXCURSIE XANTEN 
 
 
Vroeg in de morgen op een warme en zonnige 
Maria Hemelvaartsdag stond een gehuurde bus 
gereed voor een excursie naar het archeologische 
themapark Xanten. Na een rustige en snelle busrit 
arriveerden we mooi op tijd. Voor de rondleiding 
over het park hadden we nog even tijd voor koffie. 
Het park is gevestigd op archeologische restanten 

van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana. Het 
wil aan het publiek een idee geven hoe een stad 
uit de Romeinse periode ongeveer uit heeft gezien. 
Gebouwen zijn gedeeltelijk of geheel herbouwd en 
in hergebruik genomen. Door een zacht sprekende 
Nederlandstalige gids werden we na de inleiding 
langs de herberg, winkels, badhuis, een 
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opgegraven huis en het amfitheater geleid. Na de 
rondleiding hadden we nog tijd voor onszelf om 
rond te lopen en te lunchen. Daarna verzamelden 
we ons bij het nieuwe Romeinse museum. Het 
gebouw oogt modern met veel lichtinval maar is 
een prachtige aanvulling bij het park. Binnen wordt 
uitgebreid stilgestaan op de periode van voor, 
tijdens en na de Romeinse aanwezigheid in 
Xanten. Overzichtelijk verdeeld in vele thema’s 
zoals het soldatenleven en religie kun je uitgebreid 
(opgegraven) voorwerpen bekijken en een korte 
toelichting lezen. In de achtergrond wordt een 
beeld geschetst van het Romeinse rijk. Soms was 
een grafsteen of zuil herschilderd in de 
oorspronkelijke kleuren. Er werden voorwerpen 
tentoongesteld die je doorgaans niet gauw in een 
museum aantreft zoals een wapen om stenen en 
pijltjes te kunnen werpen naar de vijand. (zie foto)  
 
Tijdelijk is er ook een tentoonstelling over de 
beroemde veldslag in het Teutoburgerwoud. 
Tijdens deze slag versloegen Germaanse krijgers 
drie Romeinse legioenen. Om deze reden besloot 
de keizer om de Rijn als noordgrens van het rijk te 
houden. Tegen het museum aan was over de 
restanten van de thermen een glazen gebouw 
gezet van dezelfde oorspronkelijke grote.  
 

 
 
Halverwege de middag reden we met de bus het 
stadje Xanten binnen. Sommigen wilden de Sint 
Viktor kerk bezoeken. Deze kerk uit de 13de eeuw 
werd gesticht over het graf van de martelaar. 
Anderen zochten een terras op. Na anderhalf uur 
reed de bus met iedereen aan boord terug naar 
Eindhoven. In de buurt van het Archeologisch 
Centrum zochten we voor wie mee wilden gaan 
een restaurant uit om heerlijk buiten te eten. 
 
Frank de Kleyn 

 
 
 
 

VAKANTIEPOST: KAMPEREN EN GRAVEN IN WERVIK (B) 
juli 2009 
 
Ik heb maandag en dinsdagmorgen deelgenomen 
aan het jaarlijkse archeologie-kamp van AV Philips 
van Horne uit Weert. Wat een geweldig fijne sfeer, 
mensen en organisatie!! Echt een aanrader. 
Kamperen en opgraven. Met keuken- en grote 
tent. Zij gaan jaarlijks twee weken (vroeger zelfs 
drie begreep ik) opgraven ergens in België. Deze 
keer in Wervik (West-Vlaanderen). Voorheen (tot 
voor twee jaar terug ongeveer) maakten ze 
onderdeel uit van de scholengemeenschap Philips 
van Horne in Weert. Vorig jaar zijn ze zelfstandig 
geworden en is de vereniging opgericht.  
 
Waarom dit bericht? Ik wil het kamp graag onder 
de aandacht brengen bij de leden van de AVKP. Ik 
vind het een uniek concept. Kinderen zijn welkom 
en er wordt op gelet, ze worden begeleid en 
mogen als ze daar oud genoeg voor zijn 
meegraven! 

Deze keer zijn er ongeveer 15 volwassenen en 15 
kinderen aan het kamp begonnen. Tijdens de twee 
opgravings-kamp-weken komen en gaan er ook 
mensen tussentijds naar huis of verder weg op 
vakantie. De opgraving is er één van het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). 
Archeologen van het VIOE begeleiden de 
opgraving. En deze zijn ook al langer op de locatie 
in Wervik bezig. De opgravings-campagne loopt 
ook nog door na het kamp zo is de verwachting. 
Ik heb een gevernist Romeins potje mogen 
opgraven maandag. Dat was toen de vondst van 
de dag! Zelf heb ik onvoldoende tijd om nu langer 
te gaan. Gezien mijn enthousiasme overweeg ik 
om volgend jaar weer te gaan.Ze gaan in de eerste 
twee weken dat alle landelijk schoolvakanties van 
de regio's overlappen.Kijk eens op hun website: 
http://www.avphilipsvanhorne.nl/  
 
Joost Geraets 
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WAAR ZIJN JULLIE MEE BEZIG? 
 
 
Het restaureren van een baardmankan (in de 
wandelgangen ook wel baardmankruik genoemd). 
Martien Claasen en Wim van Heeswijk uit Erp 
hebben twee weken geleden de kan afgemaakt, 
die nu staat te pronken in de vitrinekast in het 
Archeologisch centrum. De kan is gevonden in de 
Dommeltuin in Eindhoven en dateert van vóór 
1583 toen het kasteel werd vernield door 
beschietingen tijdens de tachtigjarige oorlog. 
De kan was aan de voorkant waar de applique van 
de 'baardman' zit grotendeels intact. Aan de 
achterkant ontbraken een aantal scherven en het 
oor. De gaten hebben ze opgevuld met gips en het 
handvat is gereconstureerd. Dat oor was nog vrij 
lastig omdat deze kannen vaak van voor worden 
gefotografeerd, waardoor het handvat dan niet 
zichtbaar is. Voor het handvat hebben ze eerst 
brug gemaakt waarop een gebogen handvat is 
gemaakt.  
 
De heren uit Erp werken regelmatig samen aan 
een 'project'. Gips moet namelijk snel verwerkt 
worden omdat het vlug droogt en dan zijn vier 
handen nodig. Ze hebben ook veel geduld nodig 
voor het precisiewerk en wanneer het gips of de 
verf moet drogen gaan ze verder het een ander 
projecten.  
De kan is gevuld met piepschuim en daarna met 
vulzand, dat in de juiste vorm wordt gebracht. 
Hierop wordt gips aangebracht om de gaten te 
vullen. Omdat de baardmankan van steengoed is 
gemaakt, wordt houtlijm toegevoegd aan het gips, 
zodat het materiaal dezelfde sterkte en hardheid 
krijgt als steengoed. Het gips wordt gevijld en 
geschuurd voor de juiste vorm. Vaak krijgt het gips 
al een eerste kleur voordat het wordt gebruikt voor 

de reconstructie. Daarna wordt opnieuw zelf verf 
gemengd met pigmenten om het gips de defintieve 
kleur te geven. Geen eenvoudige taak omdat verf 
vaak lichter opdroogt. Het gips krijgt een kleur die 
iets afwijkt van de oorspronkelijke kleur om te laten 
zien welke delen van de kruik gerestaureerd zijn.  
Aan deze kan hebben de heren zo'n 25 tot 30 uur 
gewerkt. Dit was een relatief makkelijk project 
omdat er weinig stukken ontbraken. Alleen het oor 
was lastiger.  
 
Wat hebben ze nog meer onderhanden? Wim is 
bezig met de hals van een trechterbeker. Martien 
is de bodem van een bord aan het vijlen, hiervan 
was nog de helft aanwezig. Bij de heemkundekring 
in Erp zijn ze begonnen aan een ware uitdaging: 
het restaureren van een zwaar beschadigd 
Theresiabeeld afkomstig uit de St. Servatiuskerk in 
Erp. Ze streven ernaar haar met kerst weer naar 
de kerk te brengen. 
 
Ellen van der Steen  

 
 
 
 

WEGWERKZAAMHEDEN 
 
 
De gemeente Eindhoven is begonnen met 
wegwerkzaamheden in de buurt van het 
Archeologisch Centrum. 
Vanaf september tot en met december 2009 wordt 
er gewerkt aan de Mecklenburgstraat. Dit is de 
route vanaf de Karel de Grotelaan ter hoogte van 
het tankstation richting stad tot aan het kruispunt 
met de Mauritsstraat. De weg wordt in delen 

opengebroken, maar de gehele weg is tijdens deze 
gehele periode niet toegankelijk voor verkeer.  
Vanaf januari 2010 tot en met april 2010 wordt de 
Mauritsstraat opgebroken tot aan de brandweer 
(Edenstraat). Kijk voor meer informatie op 
www.bereikbaar.eindhoven.nl, waar ook 
omleidingsroutes zijn aangegeven. 

Foto: Laurens Mulkens 
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GROEP RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Brief naar politieke partijen  
Politieke partijen zijn druk doende hun 
programma’s voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen op te stellen. Dik Bol van de 
heemkundekring Boxtel heeft een voorbeeldbrief 
opgesteld om partijen nog eens extra te wijzen op 
het belang van behoud van het cultureel erfgoed in 
hun gemeente en de rol die de gemeente daarbij 
heeft. Die voorbeeldbrief is naar alle 
contactpersonen gestuurd. De heemkundekring 
Vehchele heeft laten weten dat zij de brief hebben 
overgenomen en rondgestuurd. Hebben meer 
contactenpersonen en/of heemkundekringen dat 
gedaan?  
 
Agrarische bouwblokken 
In verschillende gemeenten is er discussie over de 
positie van agrarische bouwblokken (woning en 
bedrijfsgebouwen) bij het vaststellen van het 
gemeentelijke archeologiebeleid. ZLTO ijvert er 

voor alle agrarische bouwblokken bij voorbaat een 
lage archeologische verwachting te geven. Het 
aanleggen van paden en verhardingen zijn dan 
vergunning vrij en aan bouwvergunningen worden 
geen voorwaarden voor archeologische 
bescherming verbonden. De RO-groep deelt dat 
standpunt niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen 
betekenen dat in gebieden van hoge 
archeologische waarden of historische locaties 
geen rekening hoeft te worden gehouden met wat 
zich nog in de bodem kan bevinden. Het leidt 
bovendien tot rechtsongelijkheid . Waarom zou 
een dergelijke uitzondering wel gelden voor 
agrarische bouwblokken en niet voor 
andersoortige bedrijven of particulieren? De RO-
groep adviseert daarom dit in de eigen gemeente 
in de gaten te houden en een zienswijze in te 
dienen als de gemeente een dergelijke 
uitzonderingspositie voor agrarische bouwblokken 
van plan is te gaan hanteren. 

 
 
 
 

BESTUITEN* 
*) Brabants voor: iemand een compliment geven 
 
Woensdag, 22 juli was ik op de verenigingsavond 
in de Pastoor van Somerenstraat in Eindhoven. 
Een musketkogel en een stukje aardewerk dat ik 
niet kon thuisbrengen had ik bij me. Op de 
aardewerkcursus van Ben was ik zoiets nog niet 
tegengekomen, een gelig hard stukje met een 
donkerbruine streep glazuur erop. Dus wij met z’n 
allen aan de tafel en kijken. Het is geen porselein, 
geen witbakkend of roodbakkend aardewerk en 
het is geen handgevormd wit of industrieel wit. Dus 
blijft er alleen steengoed over dat moet het zijn, 
maar dan klopt de glazuur niet. Blijkt het geen 
zoutglazuur te zijn, maar een met de kwast 
aangebrachte glazuur. Score één!  
Verder met de musketkogel, die zijn normaal van 
lood, maar dit is een bruine lichte kogel, wij 
dachten eerst dat hij van ijzer gemaakt was maar 
dat kan niet, dan beschadigd de loop van het 
geweer. “Kom maar even mee zegt Dirk. Op de 
weegschaal blijkt de kogel 1/3 lichter te zijn dan 
een loden kogel van dezelfde grootte. Dirk laat er 
wat berekeningen op los, het soortelijk gewicht is 
zoveel, vergeleken met de lijst en wat blijkt: de 
musketkogel is gemaakt van tin. Score twee!  

Iemand vroeg mij of ik wist of er plaatsnamen in 
Nederland zijn die een Keltische achtergrond 
hebben, dat weet ik niet. Die vraag doorgespeeld 
aan Tonnie en ze zegt “Ja daar is een boek van”, 
De volgende dag een e-mail ontvangen waarin 
staat dat en dat boek gaat over Keltische 
plaatsnamen. Score drie! 
Op het ogenblik ben ik als vrijwilliger aan het werk 
in Budel, opgraving Duitse school. 
Daar hebben ze een laat Romeinse zegelring 
gevonden met een afbeelding waarschijnlijk in 
glas, van een man met in een hand een staf en in 
de andere hand een appel of een wereldbol. 
Wat mij stoort is dat niemand dat ding fatsoenlijk 
kan fotograferen, die afbeelding is zo scherp, alsof 
hij gisteren gestoken, gegraveerd is. Dus vraag ik 
Laurens of hij dat wel kan en wat dat kost. “Ja hoor 
geen probleem en dat kost niets”. Score vier!  
 
Wat is het toch leuk om lid van een vereniging te 
zijn, waarvan alle leidinggevende mensen net zo 
bevlogen zijn als jezelf bent, daarvoor mijn 
hartelijke dank, ga zo door.  
 
Willem van den Bosch 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Zin in een leuke bestuursfunctie? 
Het bestuur van AVKP is opzoek naar twee nieuwe 
bestuursleden als aanvulling op het bestaande 
bestuur. Het huidige bestuur bestaat momenteel 
uit zeven personen en dat is soms te weinig om de 
taken uit te voeren. Het bestuur onderhoudt onder 
meer contacten met diverse organisaties die actief 
zijn op het gebied van cultureel erfgoed en 
archeolgie in het bijzonder. Ook zijn we soms 
namens de werkgroep RO actief betrokken bij 
wettelijke (bezwaar)procedures rond archeologie.  
Daarnaast houdt het bestuur zich uiteraard bezig 
met de leefbaarheid van de vereniging, door te 
faciliteren en algemene bestuurstaken. We werken 
graag met een oneven aantal bestuursleden, 
daarom zoeken we dus twee. Wat verwachten we 
van je? Affiniteit met archeologie, zin in 
samenwerken aan en meedenken over een 
vereniging met circa 180 leden én eigen mening. 
We vergaderen ongeveer één keer per zes weken.  
Heb je interesse, laat het even weten aan één van 
de bestuursleden of via ons emailadres ...... 
Ellen van der Steen 
 
Ellen van der Steen vicevoorzitter 
Na het vertrek van Haro van Galen uit het bestuur 
hadden we verzuimd een nieuwe vicevoorzitter te 

benoemen. In de laatste ledenvergadering werd 
daar terecht op gewezen. Ellen van der Steen was 
bereid het vicevoorzitterschap op zich te nemen. In 
de bestuurvergadering van 24 juni jl. is zij 
benoemd. We zijn blij dat Ellen deze taak op haar 
heeft willen nemen, bij alles wat ze al voor de 
vereniging doet. 
 
Tonnie van de Rijdt ook naar landelijk 
bestuur 
Sinds eind juli maak ik, nu nog informeel, deel uit 
van het landelijke AWN-bestuur. Ik ga daar in 
eerste instantie een nieuwe portefeuille ‘Het 
archeologisch bestel’ invulling geven. Bij de 
eerstkomende algemene ledenvergadering (april 
2010) treedt de huidige AWN-voorzitter, Jeroen ter 
Brugge af en ik,heb me in principe beschikbaar 
gesteld om hem op te volgen. Daar heeft de 
ledenvergadering in april het laatste woord over. 
Voorlopig blijf ik ook voorzitter van onze eigen 
afdeling en ook lid van de RO-groep. Dat is mijn 
voedingsbodem en inspiratie. Die wil ik niet missen 
en zeker ook alle goede contacten en leuke 
activiteiten niet. 
Tonnie van de Rijdt 

 
 
 
 
 

TIENDE SEM-SYMPOSIUM OVER ANTWERPEN 
 
 
Op zaterdag 7 november worden in Bavel vier 
lezingen gehouden over de geschiedenis van 
Antwerpen tijdens het eerste millenium (100 voor 
Chr. – 1200 na Chr.). De onderwerpen tijdens dit 
tiende SEM-symposium zijn: 
o De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van 

Antwerpen: archeologische bevindingen, prof. 
dr. Dries Tys, archeoloog 

o De oudste Antwerpse kerken en de burcht 
Joep Rozemeyer, Lid SEM 

o Nieuwe visie op het ontstaan van Antwerpen 
op basis van hernieuwd bronnenonderzoek 
drs. Alfred Michiels, classicus 

o Problemen in de geschiedschrijving van 
steden in de Lage Landen in de Vroege 

Middeleeuwen: enkele hypotheses, Ad Maas, 
voorzitter SEM 

Daarna is een discussie gepland en gelegenheid 
tot napraten.  
Het programma duurt van 10.30 tot 16.30 uur. De 
kosten zijn 25 euro p.p. inclusief koffie, thee, lunch, 
contant te voldoen aan de zaal. De locatie is 
zalencentrum De Tussenpauz, Kerkstraat 10, 4854 
CE te Bavel. Gratis parkeren bij de zaal.  
 
Inschrijven kan per e-mail: info@semafoor.net of 
schriftelijk bij het secretariaat SEM. Meer 
informatie is op te vragen bij A. Jochems, secr. 
SEM, Hof 6, 4854 AZ Bavel. info@semafoor.net, 
www.semafoor.net 

 
 


