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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

JANUARI 
wo 12 Nieuwjaarsborrel en lezing* 
27/28 Workshop Grafcultuur, Amsterdam* 
za 29 LWAOW-schervendag* 
 

FEBRUARI 
za 5 Steentijddag (Meer info in Westerheem) 
17/18 Contactdagen Belgische en Nederlandse 

middeleeuwse archeologen en 
bouwhistorici, Brussel* 

 
Meer informatie over deze activiteiten met * 
staat verderop in dit nummer 
  
 

Wist u dat... 
 
- Op 12 januari de nieuwjaarbijeenkomst van AVKP plaatsvindt in het Archeologisch Centrum in 

Eindhoven. 
- Tijdens deze bijeenkomst een korte lezing wordt gegeven door Ine Boermans over haar ervaringen met 

schedelreconstructie. 
- We daarna met u een toast willen uitbrengen op het nieuwe jaar 
- U van harte welkom bent om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden is niet nodig. 



2 

CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Schedelreconstructie 
De nieuwjaarsbijeenkomst van AVKP wordt 
gehouden op woensdag 12 januari om 20 uur. De 
avond begint met de avonturen van Ine Boermans 
met schedelreconstructie. Als bijna afgestudeerd 
beeldhouwer vertelt ze over reis langs kunst, 
techniek en wetenschap. Daarna zal Tonnie van 
de Rijdt met alle aanwezigen een toast uitbrengen 
op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom! 

In voorbereiding 
Momenteel wordt voor 2011 een aantal ideeën 
uitgewerkt en gepland. Zodra data bekend zijn 
worden deze opgenomen in de ledenbrief of 
rondgeflitst. Suggesties voor cursussen, lezingen 
of excursies zijn altijd welkom! Je kunt ze 
doorgeven aan Peter Seinen. Bijvoorbeeld via 
email: seinen@iae.nl  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Verenig ing Kempen & Peelland
     1 januari 2011

 DecemberJanuari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk
52 1 2 3

Ma 27 3 10 AC-vergadering 17
Di 28 4  11 18  

Wo 29 5 12 Nieuwjaarsbijeenkomst 19
Do 30 6  13 20  

Vr 31 Oudejaarsdag 7  14 21  

Za 1 Nieuwjaarsdag 8  15 22
Zo 2  9  16  23

Januari Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk
4 5 6 7

Ma 24 31 7 14
Di 25  1 8 15  

Wo 26 2 9 Bestuursvergadering 16
Do 27  3  10  17  

Vr 28  4  11  18  

Za 29 LWAOW schervendag 5 Steentijddag 12  19  

Zo 30  6  13 20  

Februari Maart Maart Maart Maart
Wk Wk Wk Wk
8 9 10 11

Ma 21 28 7 14
Di 22  1 8  15
Wo 23  2 9 16 Bestuursvergadering
Do 24  3 10  17
Vr 25  4 11  18
Za 26 5  12  19
Zo 27  6 13 20

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk
12 13 14 15

Ma 21 28  4 11
Di 22 29  5  12
Wo 23 Jaarvergadering 30 6 13
Do 24 31  7 14
Vr 25 1  8  15
Za 26  2 9 16
Zo 27 3 10 17
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VELDWERK 
 
 
Archeologisch onderzoek naar 'Het 
Stamhuis' een laat middeleeuwse 
langgevelboerderij op locatie Stiphout-
Geeneind in de gemeente Helmond. 
Het uitgraven van de bouwput zal onder 
begeleiding van leden van de Archeologische 
Vereniging Kempen-en Peelland (AVKP) plaats 
vinden. De aanwezige archeologische sporen 
zullen worden opgetekend en gedocumenteerd. 
Eventueel worden sporen gecoupeerd en vondsten 
worden verzameld om daarmee de aangetroffen 
archeologische sporen te dateren. 

Om dit onderzoek als amateurvereniging te mogen 
doen heeft Theo de Jong in oktober (als 
gemeentelijk archeoloog van Helmond) een Plan 
van Aanpak (PVA) ingediend bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
 
Begin november hebben wij de benodigde 
toestemming van het RCE ontvangen. 
De voorlopig geplande start zal medio januari 2011 
worden. AVKP-leden die graag mee willen helpen 
kunnen zich bij Henk Wijn opgeven. 
 
Ook voor meer informatie kunt u terecht bij Henk 
Wijn (wijn.henk@gmail.com). 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 
Vondst historisch edelhert  
Er is een bijzondere archeologische vondst 
gedaan tijdens werkzaamheden van Waterschap 
Peel en Maasvallei aan de Tungelroysebeek in de 
gemeente Nederweert. Op dit terrein van 
Natuurmonumenten zijn restanten van een 
edelhert gevonden. Onderzoek wijst uit dat de 
datering van de vondst circa 9.000 voor Christus 
is: het Stenentijdperk. Op de locatie zijn ook resten 
gevonden van andere oerdieren en anorganisch 
materiaal, zoals speerpunten en scherven. 
 
Vindplaats ‘De Mildert’ blijkt een ware 
archeologische archiefkast! Wetenschappers van 
onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed laten weten dat de vondst zeer zeldzaam 
is. Een belangrijk puzzelstuk dat meer onthult over 
de bewonersgeschiedenis van Nederland. Het 
waterschap past haar werkzaamheden ter plaatse 
aan, zodat overige oudheden in de grond bewaard 
blijven voor toekomstige generaties. 
 
De vondst wordt door wetenschappers ‘bijzonder’ 
en ‘zeldzaam’ genoemd. Het is vrijwel zeker dat 
het edelhert het slachtoffer is geworden van een 
jachtpartij. Dit wijst erop dat de toenmalige 
bewoners van Limburg de zogeheten 
‘jagerverzamelaars’ waren. Oerbewoners die 
vlakbij het beekdal leefden, omdat vis en wild 
voorhanden waren.  

Foto Laurens Mulkens 
 
Op donderdag 2 december 2010 is het historische 
edelhert aan pers en publiek getoond in het 
Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert. 
Het integrale project Tungelroysebeek is op zich al 
een uniek gebeuren. In totaal wordt circa 35 
kilometer beek heringericht: saneren vervuiling, 
hermeanderen en realiseren Ecologische Hoofd 
Structuur. Daarmee voert Waterschap Peel en 
Maasvallei een complex en voor Nederlandse 
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begrippen mega project uit. Het waterschap heeft 
haar werkzaamheden bij vindplaats De Mildert 
aangepast om te zorgen dat de archeologische 
archiefkast behouden blijft. 
 

Foto Laurens Mulkens 
 
De vondst van het oeroude edelhert is actueler 
dan ooit: in de omgeving worden juist edelherten 
uitgezet om het oorspronkelijke ecosysteem in ere 
te herstellen. Drie betrokken partijen hebben 
vandaag elk 1000 euro geschonken. Een aanzet 
om een kunstwerk van een edelhert te laten 
maken. De drie gevers zijn: Waterschap Peel en 
Maasvallei, Gemeente Nederweert en 
Natuurmonumenten. Het edelhert als blijvend 
icoon in haar oorspronkelijke habitat: aan de 
Tungelroysebeek bij vindplaats De Mildert. 
Bron: website Natuurmonumenten 
 
Toch opgraving in Helmond 
De gemeente Helmond trekt toch geld uit voor 
archeologisch onderzoek op de plek waar de wijk 
Brandevoort II moet komen. Een jaar geleden 
vonden burgemeester en wethouders dit nog te 
duur. Nu blijken de opgravingen en 
proefsleuvenonderzoek 840.000 euro te gaan 
kosten. Dit is tonnen minder dan was begroot. Het 
college van B&W in Helmond heeft toch nog de (in 
onze ogen) juiste beslissing genomen. Dit is mede 
door de inzet van AVKP, in samenwerking met 
SAS mogelijk gemaakt. 
Theo de Jong  
 
Een Somerse krijger in Romeinse 
dienst 
Tijdens het onderzoek van een urnenveld in 
Someren-Waterdael I, kwam in 1991 een wel heel 
bijzonder graf aan het licht. Het gaat om de laatste 
rustplaats van een Somerenaar uit het begin van 
de Romeinse tijd. Het graf is gevonden in de wijk 

Waterdael op de hoek van de IJssel ter hoogte van 
huisnummer 2. 
In meerdere opzichten is het graf bijzonder: In de 
eerste plaats is het graf aangelegd in de greppel 
van een circa 500 jaar ouder grafmonument, een 
zogenaamd langbed (kaart 1, nr 1). In de tweede 
plaats is sprake van een inhumatiegraf. De dode 
is, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was in de 
Romeinse tijd, in een kist begraven en niet 
gecremeerd. Voorts ligt het Romeinse graf volledig 
geïsoleerd. In een straal van enkele honderden 
meters zijn geen andere graven uit de Romeinse 
tijd gevonden. Bovendien heeft de overleden 
persoon een voor die periode opmerkelijke set 
voorwerpen in zijn graf meegekregen: In de 
grafkuil stond aan het voeteneind buiten de kist 
een kruikamfoor waarin waarschijnlijk drank heeft 
gezeten. Direct daarboven lag bij een in de 
kuilwand uitgespaarde nis, een ijzeren mes. Bij het 
mes was een humeuze vlek te zien die duidt op 
overblijfselen van organisch materiaal, 
waarschijnlijk een houten bord met daarop een 
vleesbout en ander eten. In de kist bevonden zich 
de humeuze resten van een lijksilhouet. Langs het 
lichaam lagen bij het hoofd een ijzeren schaar en 
ter hoogte van de knie een scheermes in een 
houten schede. Ter hoogte van de arm lag een 
ijzeren zwaard met eveneens sporen van een 
houten schede en resten textiel. Het zwaard is een 
zogenaamde gladius, een typisch Romeins 
zwaard.  
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Op grond van de vorm van de bronzen punt van de 
schede en het type kruikamfoor, kan het graf 
gedateerd worden rond 20 na Christus. De 
bijzondere aard van het graf en vooral ook de 
bijgiften, geeft aan dat we van doen hebben met 
een persoon die, zeker voor deze streken, al vroeg 
nauwe contacten onderhield met de Romeinen. Uit 
de aanwezigheid van een Romeins zwaard kan 
worden opgemaakt dat de man dienst deed, of had 
gedaan in een hulptroepeneenheid van het 
Romeinse leger. De opgravers vermoeden dat de 
begraven persoon geen toevallige passant was, 
maar een lokale krijger die hier ook woonde. Op 
nog geen 75 meter ten zuidoosten van het graf zijn 
in 1992 twee inheems-Romeinse boerderijen 
opgegraven, waarvan er één zeker stamt uit de 
vroeg Romeinse tijd (kaart 1, 2). Behalve de 
boerderijen zijn nog enkele opslagschuurtjes en 
een mogelijk horreum, of graanopslagschuur (4) 
opgegraven. De archeologen nemen aan dat de 
man een veteraan was, iemand die na 25 jaar 
trouwe dienst in het Romeinse leger terugkwam in 
zijn vroegere woongebied Someren. Misschien 
kwam hij niet precies hier vandaan, maar trouwde 
hij met een Somerense vrouw. 

 
Was de krijger een outsider, een buitenbeentje uit 
Texuandrië, die zich na zijn langdurige diensttijd in 
het Romeinse leger maar in beperkte mate wilde of 
kon aanpassen aan de traditionele inheemse 
gebruiken, althans in de ogen van de lokale 
gemeenschap die hem begroef?  
Of genoot de man aanzien als een soort hoofd van 
de lokale gemeenschap, die door de 
nabestaanden begraven werd in het grafveld van 

de verre voorouders? Door zijn begraving bij de 
voorouders konden de nabestaanden hun rechten 
op het omliggende land herbevestigen. 
Opmerkelijk is in ieder geval dat de krijger niet is 
begraven in het grote inheems Romeinse grafveld 
dat in 2008 werd opgegraven te Waterdael III, 400 
– 500 meter zuidelijker. 
 

 
Hoe dan ook: onze Somerense krijger zal 
ongetwijfeld spannende verhalen hebben 
kunnen vertellen aan zijn vrouw, zijn dochter en 
zijn dorpsgenoten over de vele veldtochten die hij 
met de hulptroepen van het Romeinse leger heeft 
ondernomen. Ongetwijfeld was hij direct of indirect 
getuige van de grote militaire campagnes die 
Romeinse generaals als Tiberius, Varus en 
Germanicus ondernamen in het vrije Germanië….. 
Willem van de Bosch 
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VERSLAG STUDIEDAG KOOG AAN DE ZAAN 
30 oktober 2010 
 
Op de laatste zaterdag in de zomertijd 
organiseerde de commissie Deskundigheids-
bevordering van de AWN een studiedag over 
bouwhistorie en archeologie in de Zaanstreek. In 
de voormalige brandweerkazerne werden dedertig 
deelnemers ontvangen door leden van de 
Historische Vereniging Koog-Zaandijk.  
Na een korte opening om 11.00 uur beet de 
voorzitter van de 
Monumentencommissie Zaanstad 
de spits af met een inleiding over 
de problematiek rond 
herbestemming en behoud van 
monumenten. De gemeente heeft 
velen historische panden in het 
dorp laten afbreken. Deze 
verdwenen naar het naburig 
openluchtmuseum Zaanse Schans 
of werden vernietigd.  
De tweede spreker was de 
Veldwerkcoördinator Zaanstreek 
die in grote lijnen vertelde over de 
rijke geschiedenis van de 
scheepsbouw in de Gouden Eeuw. 
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw dacht 
men dat voor deze bloeiperiode geen mensen 
woonden in de streek. Naar aanleiding van 
vondsten kwam er archeologisch onderzoek. Het 
blijkt dat de mensen op hoge duingronden 
woonden. Toen de lage veengronden voor 
bewoning geschikt waren, gingen de mensen zich 
verspreiden in het westen van het land. De 
afdeling Zaanstreek/ Waterland heeft het ontstaan 
aan de vondsten te danken.  
Als laatste kwam een restaurateur en molenaar 
aan het woord die uit de doeken deed hoe hij een 

historische pand op het nippertje redde van sloop. 
Hij kocht het pand voor zijn restauratiebedrijf op en 
demonteerde het voorzichtig. Uiteindelijk meldt 
zich een koper en word het pand heropgebouwd. 
De lunch werd verzorgd door een cateraar met 
lekkere historische gerechten uit de Romeinse 
keuken. Na de lunch werden we verdeeld in twee 
groepen voor een rondwandeling in het dorp. Op 

het naburige kerkplein was in het 
plaveisel contouren te zien van het 
stratenpatroon van opgegraven huizen. 
Helaas wordt het dorp dwars 
doorsneden door een viaduct. (In het 
dorp waar ik woon bestond jaren 
geleden ook het plan om dwars 
doorheen een spoorviaduct neer te 
zetten. Gelukkig kon men genoeg geld 
bijeen krijgen om een spoortunnel te 
bouwen). Natuurlijk zagen we velen 
soorten typisch groengekleurde Zaanse 
huizen. Hoewel de huizen ook in andere 
kleuren geverfd waren, blijkt de groene 
verf het beste houdbaar. In de 
voormalige herberg ‘De Waakzaamheid’ 

die in oude luister hersteld wordt zagen we een 
smuiger. Dit is een dubbele schoorsteenmantel 
met tegeltableaus van deze streek midden in een 
lokaal. (zie foto) Ook werden we binnengeleid in 
een pand uit de zeventiende eeuw. De particuliere 
eigenaar vertelde hoe hij het zoveel mogelijk in 
oude luister hersteld heeft. De wandeling werd 
afgesloten in het Molenmuseum. Daar kregen we 
de gelegenheid om de expositie over regionale 
archeologisch onderzoek te bezichtigen. 
 
Frank de Kleyn 

 
 
 
 
 

VERSLAG STUDIEDAG ARCHEOLOGIE EN CULTUURLANDSCHAP 
31 oktober 2010 
 
De Sectie Archeologie is onderdeel van het 
Noordbrabants Genootschap (NBG).  
De Sectie wil een ontmoetingsplaats zijn voor de 
archeologie in Noord-Brabant. In de sectie komen 
wetenschap en maatschappelijk belang en 
beroepsarcheologen en vrijwilligers samen.  
De Sectie organiseert onder andere tweemaal per 
jaar, samen met Brabants Heem, een studiedag 

die voor alle belangstellenden toegankelijk is. De 
studiedag van 31 oktober jl. had als thema 
’Archeologie en cultuurlandschap’.  In vijf lezingen 
werd het Brabants cultuurlandschap vanuit 
verschillende perspectieven bekeken. Na een 
brede schets over (Brabantse) cultuur-
landschappen (Hans Renes) volgden lezingen 
over dorpsverplaatsingen (Chris de Bont), de 
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bosgeschiedenis van Brabant (Karel Leenders), 
wegen en wegenpatronen (Jan Timmers) en het 
gebruik van gemene gronden (Lia van Zalinge-
Spooren).  
Al die verhalen lieten zien hoeveel er in de loop 
der eeuwen in het landschap veranderd is en hoe 
onze voorouders steeds bezig zijn geweest met 
het maken van dat landschap. Archeologisch 
onderzoek heeft een belangrijke bijdrage gegeven 
aan het in beeld krijgen van die oude patronen. 
Landschapsvorming laat een en al dynamiek zien 
en hangt samen met de bodem en de 
geomorfologie maar ook bevolkingsdichtheid, 
nabijheid van steden en economische factoren. Zo 
begon bijvoorbeeld de plaggenbemesting in 
Brabant eerder dan in Drenthe omdat Brabant 
dichter bevolkt was. Dorpsverplaatsingen laten een 
verschillend patroon zien op (voormalige) 
veengronden, zandgronden en riviergebieden. 
Oude wegtracé’s zijn vaak nog goed te herkennen. 
Gemeenschappelijk gebruik van gronden (de 
gemeint) was er in vele vormen en ook daarvan 
zijn nog steeds restanten van terug te vinden. Zo 
zijn er in het huidige landschap nog tal van sporen 
van vroeger gebruik. Het is belangrijk dat die 
worden herkend en vooral dat die worden 

bewaard. Een uitgebreid verslag van de studiedag 
is te vinden op 
www.noordbrabantsgenootschap.nl/archeologie  

 
 Voorbeeld: verschillende wijzen van 
veenontginning zijn in het landschap herkenbaar 
(links van het kanaal kleinschalig als ‘gemeint’ en 
rechts industriële turfwinning). 

 
 
 
 
 

CONTACTDAGEN BELGISCHE EN NEDERLANDSE MIDDELEEUWSE 
ARCHEOLOGEN EN BOUWHISTORICI 
 
 
De Contactdagen Belgische en Nederlandse 
middeleeuwse archeologen en bouwhistorici gaan 
volgend jaar door op 17 en 18 februari 2011 te 
Brussel. Ze worden gezamelijk georganiseerd door 
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(VIOE), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Stichting-Promotie-Archeologie uit Zwolle 
(Nederland). Bijgevoegd vindt u de nodige 
praktische informatie. 
 
Locatie: Brussel, Hendrik Consciencegebouw, 

Koning Albert II-laan 15, Auditorium 
Hadewych (vlakbij het station Brussel-
Noord) 

Thema: Landelijke bewoning doorheen de tijd 
Inschrijvingen: via e-mail: inschrijvingen@vioe.be , 
via fax: 02/553.16.55 of per post: Vlaams Instituut 

voor het Onroerend Erfgoed, ter attentie van Mieke 
De Poortere, Koning Albert II laan 19 bus 5, B-
1210 Brussel. 
Inschrijvingsgeld: €10 voor 1 dag, €20 voor 2 
dagen, over te schrijven op: 
• Bankrekeningnummer: 091-2212043-84 
• IBAN: BE03 0912 2120 4384 
• BIC: GKCC BE BB 
 
Hopend op uw belangstelling hiervoor en met 
vriendelijke groeten, 
 
Het organiserend comité 
Convent van Gemeentelijke Archeologen 
www.gemeente-archeologen.nl 
info@gemeente-archeologen.nl 
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GRAFCULTUUR IN LAATMIDDELEEUWS EN 
VROEGMODERN NEDERLAND 
Workshop Grafcultuur 27 en 28 januari 2011 
 
Liturgische commemoratie, grafritueel en 
grafmonumenten zijn voorwerpen van lopend 
onderzoek van leden van het Memoria-overleg en 
het MeMO-project (UU, RUG, VU). Ook heeft de 
stadsarcheologie een reeks belangwekkende 
ontdekkingen betreffende grafcultuur opgeleverd. 
Onderzoekers uit verschillende disciplines, 
waaronder (kunst)historici, archeologen, 
genealogen en antropologen, buigen zich over het 
onderwerp. Daarbij gebruiken ze uiteenlopende 
bronnen: geschreven teksten, kunsthistorische 
objecten en materiële overblijfselen. 
 
De VU brengt onderzoekers die zich met dit 
onderwerp bezighouden samen tijdens de 
workshop Grafcultuur in Laatmiddeleeuws en 
Vroegmodern Nederland. Tijdens de workshop 
komt een aantal onderwerpen aan bod, 
waaronder: 
• Is er correspondentie tussen de behandeling 

van het dode lichaam en de religieuze 

opvattingen die hun stempel drukken op het 
dodenbestel? 

• Betekent de Reformatie in dit verband een 
cesuur? 

• Hoe staat het met het herinneren en zijn 
tegendeel, het vergeten? 

• Hoe diende grafcultuur als uitdrukking van 
sociale gelaagdheid en groepsidentiteit? 

 
Locatie: Vrije Universiteit, zaal 14A-03 De 

Boelelaan 1105, Amsterdam 
Kosten:  De voor deelnamen aan de workshop is 

€ 20,00 (inclusief koffie, thee en lunch), 
te voldoen op de dag zelf.  

Contactgegevens Viera Bonenkampová, 
v.bonenkampova@let.vu.nl. Meer info:  
http://www.let.vu.nl/nl/nieuws-
agenda/agenda/2011/jan-mrt/workshop-
grafcultuur.asp  

 
 
 
 
 

RIEL EN DE GIJZENROOISE ZEGGE NADER BEKEKEN   
Verslag van een Archeoloop vol dilemma’s  
 
 
Nevelig en koud herfstweer en een enkele bui 
weerhielden ongeveer 20 belangstellenden niet om 
op zondag 7 november om 10.00 op Riel te 
verzamelen voor een speciale Archeoloop door 
Gijzenrooi in de achtertuin van Eindhoven. 
 

Onder de belangstellenden een aantal leden van 
het IVN Eindhoven en onze speciale gasten: de 
beheerder van Brabants Landschap Mari de Bijl en 
de ecoloog van de gemeente Eindhoven: Karel 
Beljaars. Zij waren gevraagd om, ieder vanuit de 
eigen expertise, inbreng en informatie te leveren 
over de ingrepen die hier recent zijn gepleegd, in 
dit kleinschalige en historische landschap. Ook 
enkele AVKP leden waren daarom nadrukkelijk 
verzocht om deel te nemen: Ria Berkvens, 
archeoloog bij het samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven,  
Tonnie van de Rijdt, onze voorzitter, helemaal 
thuis in de Wet en regelgeving rondom 
bodemarchief en opgravingen en Jelle Dekker die 
je alles kan vertellen over bouwhistorie en 
architectuur. 
Het doel van deze wandeling was immers om 
vanuit verschillende disciplines te kijken naar het 
cultuurlandschap, de archeologische ondergrond, 
de natuurwaarden en de heemkundige aspecten 
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en elkaar zo te informeren over de verschillende 
waarden ervan. 
Want er zijn zoveel tegengestelde belangen die 
spelen in dit prachtige gebied dat ligt ingeklemd 
tussen Eindhoven en Geldrop en tussen “d’n Daf” 
en de snelweg. 
 
Dilemma 1:  We starten in Riel met z’n 
beschermde dorpsgezicht en gelegen op een 
dekzandrug. De oudste bekende vermelding komt 
uit de late middeleeuwen. Bekend is dat de “tafel 
van de Heilige geest”, een armenbestuur uit de 
stad den Bosch, hier twee hoeven bezat. 
Het is een van de typische akkerdorpen uit de 
voormalige gemeente Zes Gehuchten, met enkele 
fraaie langgevel boerderijen.  Er is veel verdwenen 
zoals de met een gracht omgeven graanspijker, 
het zogenaamde Speelhuis dat als jachthuis 
diende en een grote wijer, een visvijver, die er ooit 
lag toen het allemaal veel natter was. Gelukkig is 
het er nog heel bekoorlijk met hoog geboomte, 
bolle akkers kronkelige wegen en rustieke hoeves. 
Aan bod kwam ook de hier in 1992 uitgevoerde 
opgraving door de archeologen gemeente 
Eindhoven en leden van onze AVKP, van zo’n 
langgevelboerderij. Ondanks de beschermde 
status is er links en rechts toch aardig aan 
woningen verspijkerd en zijn er recent nog in 
“boerderette stijl” woningen bijgebouwd. Jelle 
Dekker toonde ons wat wel verantwoord is en waar 
het wringt tussen historisch behoud en moderne 
bewoonbaarheid. 
 
Dilemma 2:  de nabijgelegen Eindhovense 
stadsuitbreidingen worden aan het oog onttrokken 
door een brede aangeplante groenzone waardoor 
je het gevoel hebt midden op het platteland te 
zitten. “Houden zo”, zou je zeggen. Toch moet die 
beplanting hoognodig worden gesnoeid om hem te 
verjongen en dicht te houden. De buurt denkt hier 
heel anders over dan de deskundigen. Een 
fasegewijze aanpak ligt hier voor de hand lichtte 
ons Karel Beljaars toe. 
 
Dilemma 3:  de oprukkende stad is hier wel is waar 
een halt toegeroepen, waardoor dit unieke gebied 
is blijven bestaan, maar allerlei randverschijnselen 
bedreigen deze ‘vooroorlogse’ beleving wel. 
Sportvelden, hondenbezitters, crossers, een lelijke 
camping, een veldje voor modelvliegtuigjes, plastic 
koeien van de minigolf………het is er allemaal.  
Mari de Bijl wijst ons op de spanning die hier op zit 
en geeft ons uitleg over de natuurwaarden in het 
terrein met z’n bolle akkers en diep gelegen 
zandwegen. Door de aanleg van hagen zal worden 
getracht gemotoriseerde indringers en honden te 

weren. Maar of die hagen nu thuishoren op deze 
akkercomplexen is nog maar de vraag? In het 
natte gedeelte, waar de Beekloop doorheen loopt, 
zijn klotputten en kleine weitjes omgeven door 
struweel waar veel zangvogels zijn waar te nemen. 
Hier krijg je een prima indruk hoe de mens zijn 
omgeving heeft beïnvloed: geriefhout, 
plaggenbemesting, turfwinning………… maar ook 
een stortplaats van industrieel en huishoudelijk 
afval uit de jaren 50 en 60 met verf en olieresten.  

 
Dilemma 4: Verderop vormen een groepje 
boerderijen het restant van een ander gehucht van 
de “Zes Gehuchten”: Gijzenrooi. Een toponiem dat 
er op duidt dat het hier vroeger bosrijk moet zijn 
geweest waarna ontginningen volgden.  
Om de natuur een handje te helpen, worden er in 
het hele gebied beheersmaatregelen genomen die 
er voroal op gericht zijn verdroging tegen te gaan. 
Zo vond er afgelopen jaar ontgronding plaats om 
natte graslanden te herstellen. Met de vrijgekomen 
grond werd de genoemde vuilstort afgedekt. Het 
dilemma moet hier “afgraven of afdekken” zijn 
geweest, met uiteindelijk ‘geld’ als bepalende 
factor. Nu vormt de stortplaats een storende 
pukkel in het gebied die de onderliggend 
‘artefacten” moet beschermen. Het zal de 
archeologen van de toekomst zeker inzicht zal 
geven in de onverantwoorde relatie die wij met ons 
milieu hadden in de 20e eeuw.  
Aan de ontgronding ging een archeologisch 
onderzoek vooraf waarbij werd vastgesteld dat het 
verwijderen van de toplaag en het aanbrengen van 
enig reliëf geen bodemarchief zou vernietigen. Met 
dit herstelplan van natte graslanden zal de 
soortenrijkdom toenemen en is vooral de 
rugstreeppad weer een eindje op weg geholpen. 
Van Mari leerden we hoe dit beestje leeft, zich 
voortplant en van zich laat horen.  
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Dilemma 5:  Weer even verder treffen we een 
ander randverschijnsel aan. Op verzoek van de 
nabije wijkbewoners is er een soort schooltuintje 
aangelegd, rond enkele paddenpoelen die recent 
werden gegraven door Brabants Landschap, legt 
Mari de Bijl uit. De archeoloog en de 
natuurbeheerder ontmoeten elkaar hier want dit 
gebied is ook archeologisch interessant. Jammer 
toch dat hier voorbijgegaan is aan archeologische 
waarden van deze locatie want met de aanleg 
ervan heeft men het esdek behoorlijk beschadigd. 
Hoe dit is gelopen en een spanningsveld tussen 

natuurbeheer en archeologie oplevert, werd hier 
toegelicht door onze deskundigen. Er is namelijk 
een vergunning verstrekt maar daarbij is 
archeologie niet meegewogen. Op de laatste 
versie van de archeologische waardenkaart van de 
gemeente Eindhoven had dit gebied een hoge 
verwachting gekregen, het bestemmingsplan was 
daar echter nog niet op aangepast. Bij het 
verlenen van de vergunning had niemand eraan 
gedacht naar die geactualiseerde archeologische 
waardenkaart te kijken.  

Juist om die dilemma's te voorkomen presenteerde 
Tonnie van de Rijdt, in open veld, het eerste 
exemplaar van een volledig herziene druk van het 
boek: “Verleden wordt Heden. Een handreiking 
voor vrijwilligers in de archeologische 
monumentenzorg”. 

Overbodig te vertellen dat sperwer, roodborst, gaai 
en boomklever zich lieten zien en dat we een zeer 
informatieve wandeling liepen. Dat bevalt wel zo’n 
cocktail van heemkunde, archeologie, natuur, 
bouwkunde en geologie en dilemma’s. 
 
Herbert Vorwerk  

 
 
 
 
 

WERKGROEP ARCHEOLOOP ZOEKT VERSTERKING! 
 
 
Ruim drie jaar geleden kwamen enkele AVKP 
leden bijeen die naast hun interesse in archeologie 
ook graag wandelen in de vrije natuur. Deze 
combinatie van interessen hielp het fenomeen 
“Archeoloop” het licht zien. Inmiddels zijn onder die 
noemer vestingwerken bij Den Bosch bezocht, 
Wychen, de omgeving van Tungelroy, 
Valkenswaard, Best en Oirschot, Uden, de Grote 
Heide en kasteel Heeze, Riel… Ook werd 
tweemaal het buitenland bezocht voor een 
meerdaagse tocht langs de Muur van Hadrianus in 
Engeland en de Romeinse waterleidingen bij 
Keulen. 

Ideeën voor zulke tochten vergen doorgaans wat 
uitzoekwerk op internet of in onze bibliotheek. Ook 
leverden verschillende andere AVKP leden 
waardevolle informatie aan. Het in het veld 
uitzetten van een boeiende wandeltocht vraagt 
doorgaans ook een paar uur. 
 
De werkgroep zoekt versterking met een of meer 
enthousiaste nieuwe leden die dit initiatief met ons 
verder willen helpen uitbouwen. Neem daartoe 
contact op met Frank de Kleyn, Herbert Vorwerk of 
Johan Weterings. 
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VERSLAG EXCURSIE VLAAMSE KEMPEN 
 
 
Op een tochtige zaterdagmorgen eind november 
verzamelden we ons voor een excursie richting de 
Belgische Kempen. Met auto’s reden we naar de 
priorij Corsendonk in Oud-Turnhout. Dit 
Augustijner klooster behoorde tot dezelfde orde als 
klooster Mariënhage in Eindhoven. De priorij werd 
gesticht in 1395 en bleef in 
functie tot de Franse 
Revolutie. In de 19e eeuw 
werd het gebruikt als landgoed 
door rijke industriëlen. Na de 
Tweede Wereldoorlog is het 
gerestaureerd met oud en 
nieuw materiaal. Nu is het een 
conferentieoord, waar ook 
rondleidingen worden 
gegeven.  
 
Aan de hand van oude tekeningen en jaartallen 
probeerde de gids een reconstructie te geven. In 
de overgebleven noordvleugel konden we de 
kelder, enkele zalen en de zolderverdieping zien. 
Op het terrein staan nog enkelen van oorsprong 
oude gebouwen. Na dit bezoek stapten we in de 
auto’s voor het Taxandria museum in Turnhout. 

Helaas kreeg een van de auto’s een kleine botsing 
op een drukke weg. De rest van de groep wachtte 
hen op in het museum. Binnen waren velen 
oudheidkundige en historische attributen uit de 
heemkunde te zien. Op een zaal op de eerste 
verdieping stonden glazen kasten met 

archeologische vondsten uit de 
regio van de ijzertijd tot en met de 
middeleeuwen. Toch volgens 
tijdschema reden we naar de abdij 
van Norbertijner monniken in 
Postel sinds 1140. De abdij werd 
gesticht langs een knooppunt van 
wegen. In de loop der eeuwen 
heeft het vaak oorlogsschattingen 
moeten betalen. Daar liepen we 
langs gebouwen uit de 16e tot de 
18e eeuw naar de tufstenen kerk 

uit de 12e eeuw. De kerk was in de 17e eeuw 
grondig verbouwd, maar de oudere kenmerken zijn 
nog duidelijk zichtbaar in de muur (zie foto). Tegen 
de tijd dat het donker werd reden we terug naar 
Eindhoven.  
 
Frank de Kleyn 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Oktober tot en met 10 december 2010 
 
Boeken 
 
Archeologie im Rheinland 
Rheinischer verein für Denkmal plege und 
Landschaftsschutz. 
Rheinland Verlag Köln. 
Jaarboeken 1987 tot en met 1996 
 
Funeria Lexicon 
H.Kok 
Encyclopedisch woordenboek over de dood 
Stichting Crematorium Limburg september 2000 
 
Tijdschriften 
In Brabant 
Jaargang 1 nr 6 Themanummer Archeologie. 
 
 

Schenking 
Prof. Dr. E.H.ter Kuile 
De schoonheid van ons land. Deel 13 
Bouwkunst. Kastelen en adellijke huize. 
Foto’s: H. Sibbelee. 
Uitgeverij: Contact 1954. GES 385 
Beschrijving van de oudste ronde burchten, het 
vierkante slot met hoeksteen, de onregelmatige 
kastelen met donjons en het versterkte 
edelmanhuis. 
Daarnaast de beschrijving van adellijke huizen 
vanaf de Nederlandse renaissance tot het midden 
van de zeventiende eeuw. Ten slotte de 
omgrachte ridderhofsteden uit de tweede helft van 
de 17 en de 18 e eeuw. Ook verdwenen kastelen 
komen aan bod. De auteur wenst in dit zwart wit 
foto boek zowel de enkeling als de overheid te 
wijzen op de unieke bouwkundige en romantische 
schoonheid van dit deel van onze bouwkunst.  
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Rapporten 
 
Grontmij 
A.H.Schutte/ J.J.G.Geraeds/ G. Minten. 
Archeologisch onderzoek Luchen 
Fase 1 te Mierlo, gemeente Geldrop –Mierlo. 
Inventariserend onderzoek waarderende fase, 
d.m.v. proefsleuven. 
Status: Definitief, 4 april 2008 
Conclusie en aanbeveling: De waarde is zeer laag 
en wordt niet behoudenswaardig geacht. 

 
Overig  
Jaarverslag Meldpunt Archeologische 
Bodemvondsten van de provincie Noord Brabant. 
Periodejanuari 2007 tot en met december 2008. 
 
Sabine Caspers. 
Archeobrief 
Bibliografisch overzicht van de Nederlandse 
archeologie 2009. 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK 
 
 
Vandaag speciaal aandacht voor een, volgens 
kenners, voorbeeldig beschreven onderzoek. 
 
Tekens van leven 
Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 
‘‘s-Hertogenbosch. 
Onder redactie van: H.L. Janssen en A.A.J. 
Thelen. 
Uitgave 2007 
Uitgeverij: St Matijs. 
Deel1: Leven ronde de Tolburgstraat. 

Het leven en werken in de nadagen van 
deze stadswijk vanaf de 16e eeuw 

Deel2: Het Loeffplein op de schop 1994 -1997 

Vergelijking van het historisch 
kaartmateriaal met de 
opmetingstekeningen.  
Door beiden via een computerbewerking 
op een gelijke schaal te brengen ontstaat 
er een helder beeld van de wijze waarop 
een opgraving wordt voorbereid en de 
uitkomsten begrepen kunnen worden. 
 

Deel3: De materiële cultuur. De vondsten van het 
Loeffplein. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 
Onderzoeksplicht aanlegvergunningen  
Hier in de regio maar eigenlijk in het hele land is er 
veel discussie over de vergunningsplicht bij 
grondverstoringen. Wat is een werkbare en 
acceptabele diepte? Daar staan in de wet geen 
normen voor.  Door de Rijksdienst van het 
Cultureel Erfgoed is een vergunningsplicht bij een 
verstoring van meer dan 30 cm voorgesteld. Dat is 
de verstoring bij ‘gangbaar gebruik’ en dat is ook 
een veilige marge om de archeologische 
ondergrond te beschermen. In gemeentelijk 
beleidsplannen en bestemmingplannen is in eerste 
instantie dan ook vaak van die 30 cm 
vergunningsvrije verstoring uitgegaan. Daartegen 

wordt door agrarische organisaties vrijwel altijd op 
bezwaar gemaakt. Zij stellen agrarische gronden in 
het verleden reeds als regel tot 50 cm verstoord 
zijn. De grens voor archeologisch onderzoek zou 
daarom op 50 cm gesteld moeten worden. Een 
ondergrens van 30 cm leidt, aldus de agrarische 
organisaties alleen maar tot extra kosten en 
bureaucratie.  
Volgens ons ligt het toch wel wat genuanceerder. 
Veel gangbare teeltwijzen hebben de bodem niet 
tot 50 cm verstoord. We zijn tegen een algemene 
vrijstelling tot 50 cm voor alle agrarische gebieden. 
Dat kan soms gerechtvaardig zijn, bijvoorbeeld 
door eerder gebruik van de gronden of de dikte 
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van een esdek. Maar dat moet dan wel op maat en 
per situatie bekeken worden.  
We willen hier graag jurisprudentie over en zijn als 
AVKP daarom in beroep gegaan bij de Raad van 
State voor het bestemmingsplan Buitengebied 
Eersel. Binnenkort zal die zaak dienen. 
In andere gemeenten, zoals in Geldrop-Mierlo, 
proberen we samen met de heemkundekringen het 
gemeentelijk beleid bij te sturen. Helaas tot nu toe 
met weinig succes.  
De Ro-groep wil ook ‘de andere weg’ gaan 
bewandelen en in overleg gaan met het ZLTO om 
ieders belangen te bespreken.  
 
Provinciaal beleid 
Via een motie van Provinciale Staten werd in de 
Veordening Ruimte de bescherming, vanuit de 
provincie, voor gebieden met cultuurhsitorische en 
aardkundige waarden geschrapt. De AVKP heeft 
hiertegen, samen met vele erfgoedorganisaties, 
bezwaar aangetekend. Het is afwachten wat 

Gedeputeerde Staten met al deze bezwaren gaat 
doen. 
 
Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 
Deze intergemeentelijke structuurvisie voor het 
middengebied tussen Eindhoven en Helmond ligt 
nog tot 12 januari 2011 ter inzage. Versterking van 
het historisch landschap heeft in die visie een 
prominente plaats. Helaas is de invulling daarvan 
vrij beperkt en is er geen aandacht voor 
bescherming van het nog aanwezige bodemarchief 
en ook niet voor het laten zien en beleefbaar 
maken van plekken waar archeolgische vondsten 
zijn gedaan. 
We gaan als AVKP een zienswijze inbrengen op 
deze structuurvisie. We hebben daar graag extra 
voeding voor uit alle betrokken gemeenten. Dus 
geef je opmerkingen over deze structuurvisie aan 
ons door. 

 
 
 
 
 

HISTORISCH KOKEN 
 
 
Op initiatief van Ine Pulles verzamelden we ons 
met zijn zessen op een donkere woensdagavond 
in november bij haar thuis om historische recepten 
te bereiden en te proeven.  
Weken van tevoren hadden we bij een bijeenkomst 
gekozen voor Romeinse recepten uit de Oudheid. 
We hadden recepten uitgekozen die nog 
eenvoudig te maken zijn zodat we rustig aan 
konden beginnen. Ieder nam een recept onder zijn 
hoede en had zorg voor de daarvoor benodigde 
ingrediënten. Soms was het lastig om de 
voorgeschreven ingrediënten te kunnen kopen. 
Dan kwam het aan op de creatieve geest van de 
deelnemer. Voor sommige gerechten waren al 
voor deze avond voorbereidingen gedaan. 

Niettemin werd er stevig gekookt in de grote en 
gezellige woonkeuken. Vijzels en schalen werden 
gebruikt als voorbereiding. Natuurlijk hadden we 
net als de Romeinen ovens en bakplaten nodig. 
Na verloop van tijd kwamen er steeds meer fijne 
geuren in de keuken wat de eetlust bevorderde. 
Langzamerhand werden de gerechten op tafel 
gezet en konden we eraan proeven. Allereerst 
toastten we met de zelfgemaakte witte wijn die in 
goede smaak viel. Één voor één werden de 
gerechten geproefd en gekeurd. Alle waren die op 
tafel kwamen werden smaakvol en lekker 
gevonden. Op een gegeven moment hadden we 
een volle maag terwijl er nog eten op tafel bij werd 
gezet. Hier volgt een opsomming van wat wij zoal 
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gemaakt hadden volgens oud Romeins recept: 
brood, gevulde eieren, wijn, columellasalade, puls, 
lucaanse worstjes met boontjes, 
struisvogelbiefstuk, hypotryma, persensouffle en 
walnotendessert. Volgens hedendaags gebruik 
werd het geheel afgesloten met koffie en thee. We 

bleven tot middernacht natafelen. Ik denk dat ik 
wel namens de anderen spreek als ik zeg dat dit 
voor herhaling vatbaar is met andere gerechten. 
 
Frank de Kleyn                   

 
 
 
 
 

NIEUWE UITGAVE ‘VERLEDEN WORDT HEDEN’ 
 
In november is de geheel herziene uitgaven van 
deze handreiking voor vrijwilligers verschenen. 
 
Gratis verspeiding onder AWN-afdelingen 
Alle AWN-afdelingen krijgen gratis twee 
exemplaren, dit wordt via de landelijke AWN 
geregeld. 
Meer gratis exemplaren zijn aan te vragen voor 
werkgroepen binnen de afdeling en voor 
verspreiding onder gemeenten binnen de eigen 
afdeling. Voorwaarde is dat AWN leden de 
handreiking persoonlijk gaan overhandigen aan 
een wethouder of ambtenaar die verantwoordelijk 
is voor het archeologiebeleid in de gemeente. Dit 
heeft als doel de samenwerking met tussen 
gemeenten en vrijwilligers te starten of te 
versterken.  

Aanvragen voor gratis exemplaren via de 
secretaris van afdeling 23, Winnie van Vegchel, 
door middel van het sturen van een email naar 
awnafdeling23@wanadoo.nl met vermelding van 
afdeling, werkgroepen en/of betreffende 
gemeenten.  
 
Andere bestellingen 
Voor alle overige belangstellenden is de 
handreiking verkrijgbaar voor € 12.00 plus 
verzendkosten. Bestellen via de secretaris van 
afdeling 23, Winnie van Vegchel, door middel van 
het sturen van een email naar 
awnafdeling23@wanadoo.nl met vermelding van 
naam en adres. Samen met het boek wordt een 
factuur verstuurd. 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Continuering beleid 
Het beleidsplan 2007-2010 moet een nieuwe 
update krijgen voor de komende jaren. Het AVKP 
bestuur kan zich nog steeds vinden in dit beleid en 
zal voor de komende jaren alleen lopende plannen 
actualiseren. Wie voor ons beleid andere 
voorstellen en suggesties heeft kan dat aan het 
bestuur doorgeven. We staan daar graag voor 
open. 
 
Verslag AVKP-regiodag 
Op zaterdag 23 oktober is de AVKP-regiodag 
gehouden. Deze tweede bijeenkomst van 2010 is 
een samenkomst van AVKP-bestuur, groep 
Ruimtelijke ordening én contactpersonen uit 
Kempen- en Peelland, Brabant-Midden (afdeling 
24) en West-Brabant (afdeling 25). Tijdens deze 
bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over 

landelijke en lokalen ontwikkelingen van en rond 
archeologie. 
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Nuttig en aangenaam 
De datum voor de bijeenkomst is bewust gepland 
zodat we na afloop dé Gouden Peelhelm konden 
bezichtigen. De middag begon in Hoeve Willem III 
met een korte uitwisseling van ontwikkelingen in de 
verschillende gemeenten. Omdat er veel gebeurd 
op het gebied van archeologie is de focus gelegd 
op de ervaringen met belangenbehartiging en met 
zelfstandig opgraven op vrijgegeven gebieden. 
 
Tonnie van de Rijdt heeft een toelichting op de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en de gevolgen voor archeologie. Op 1 oktober 
2010 is deze wet in werking getreden. De wet 
bundelt 25 bestaande vergunning- en 
toestemmingsstelsels in de omgevingsvergunning. 
Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in 
de leefomgeving, zoals wonen, monumenten, 
ruimte en milieu. Best taaie kost. 
 
Na een heerlijk zelfgemaakt ijsje van Hoeve Willem 
III hebben we een rondwandeling gemaakt door 
Helenaveen waar tal van activiteiten plaatsvonden 
rondom de tijdelijke terugkeer van de Gouden 
Peelhelm. www.goudenhelm.nl 

 
Er was er ondermeer een aardige tentoonstelling 
in het dorpshuis, een historische markt met 
lekkernijen en gebuiksvoorwerpen en de Helm, 
zwaar bewaakt in een vitrine. Het dorp heeft er een 
echte feestweekend van gemaakt.  
 
Verslag Afgevaardigdendag  
Zaterdag 20 november was het weer AWN-
afgevaardigdendag, een contactdag voor het AWN 
hoofdbestuur en bestuursleden van de afdelingen, 
waarop over diverse AWN-zaken van gedachten 
kan worden gewisseld. En dit allemaal in het mooie 
historische Amersfoort, gastvrij ontvangen in het 
RCE hoofdkantoor.  

Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken 
stonden een paar belangwekkende zaken op het 
programma, zoals: 
• De voortgang van de maatschappelijke stage 

voor middelbare scholieren, een nieuw 
onderwijsconcept van het ministerie en voor de 
AWN een mooi middel om archeologie binnen 
deze groep te presenteren. 

• De voortgang werkgroep Jeugd- en 
Archeologische educatie, dat voor ons 
hetzelfde doel nastreeft als de maatschappelijk 
stage, maar gericht is op het basisonderwijs. 
Leuk om in dit verband te horen was dat de 
voorzitter van de NBJG samenwerking met de 
AWN zoekt. Beide onderwerpen werden 
verluchtigd door een kort filmpje over de 
zoektocht van de archeoloog (Sem Peters) 
naar het verhaal achter de archeologische 
vondst. Erg leuk in elkaar gezet. 

• De belangenbehartiging in de archeologie in 
iedere regio mocht natuurlijk niet ontbreken. 
Dit gaat een nog belangrijker speerpunt van 
het AWN beleid worden. 

• De beleidsvisie, met als belangrijkste 
onderwerp de toekomstige (juridische) 
organisatie van de AWN: blijft die zoals die is 
(afdelingen binnen een landelijke vereniging), 
verandert die in verzameling van zelfstandige 
afdelingen of gaan afdelingen naar behoefte 
financiele stichtingen oprichten? Het bestuur 
gaat alle voor en nadelen op een rijtje zetten 
komt hierop terug. Om niet te doen vergeten 
dat het de archeologie is die de aanwezigen 
bindt, werd het programma afgewisseld met de 
film "Vergeten Verhalen"- over vijftig jaar 
Archeologie in Vlaardingen, een van de 
belangrijkste opgravingen in Nederland. 

• De overkoepelende organisatie voor amateur-
archeologen in de Achterhoek, Arola, gaf een 
kijkje in hun keuken; zeer interessant. 

• Hoogte en dieptepunten van de afdelingen, 
gepresenteerd door de afgevaardigden. 
Opvallend was dat veel afdelingen worstelen 
met het vinden en behouden van een 
geschikte huisvesting, zeker in deze tijden van 
bezuiniging. Het doet ons (AVKP) toch 
beseffen dat wij een mooie positie hebben in 
Eindhoven. Ons hoogtepunt was daarom 
natuurlijk de uitgifte van het standaardwerk 
voor de regionale waakhonden: Verleden doet 
Heden 

Na afloop was er uiteraard nog en borrel voor de 
gezelligheid en de informele contacten.En wat 
Amersfoort betreft: daar kom ik beslist nog eens 
terug.... 


