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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

MEI 
vr 27 Dag van het Romeins Aardewerk* 
zo 29 Leer op Loevestein (zie AVKP-actueel nr 

39) 
 
JUNI 
za 4 AVL regiodag Venray* 
za 18 Excursie Haarlem** 
di 21 Workshop complexe romeinse neder-

zettingen (AWN)* 

JULI 
za 3 Kempisch Streekfestival  
 
Meer informatie over deze activiteiten met 
* staat verderop in dit nummer 
** komt nog per nieuwsflits 
 
 

 
 

Wist u dat... 
- in deze AVKP-actueel archeologische toppers uit de regio zijn opgenomen (in de groene blokken) 
- op zondag 29 mei Leer op Loevestein plaatsvindt in plaats van op zaterdag 28 mei. 
- 14 augustus een archeoloop wordt georganiseerd 
- op 10 september Loevestein wordt bezocht tijdens een excursie 
- op 24 september AWN haar jubileum viert in RMO te Leiden 
- en dat u daar nog een uitnodiging voor ontvangt 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Op dit moment is geen nadere informatie bekend 
over de geplande activiteiten, die zijn opgenomen 
in onderstaande kalender. Houd daarom uw email 

in de gaten, nieuwe informatie wordt rondegeflitst 
én hangt op in de werkruimte van het 
Archeologisch Centrum in Eindhoven.  

 
 
 
 
 
   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     4 mei 2011

Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk
20 21 22 23

Ma 16 23 30 6  

Di 17  24  31 7  

Wo 18                                            25  1 Bestuursvergadering 8
Do 19 26  2 Hemelvaart 9
Vr 20  27 Dag Romeins aarderwer 3 10
Za 21  28 4 11
Zo 22 29 5 12 Pinksteren

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk
24 25 26 27

Ma 13 Pinksteren 20 AC-vergadering 27 4  

Di 14 21  28 5  

Wo 15 22 29 6  

Do 16 23  30 7  

Vr 17 24  1  8  

Za 18 Excursie Haarlem 25 2  9
Zo 19 26  3 K. Streekfestival 10  

Juli Juli Juli Augustus Augustus
Wk Wk Wk Wk
28 29 30 31

Ma 11  18 25  1
Di 12  19 26 2  

Wo 13 Bestuursvergadering 20 27 3  

Do 14  21 28 4  

Vr 15  22  29 5  

Za 16  23  30 6  

Zo 17  24  31 7  

Augustus Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk
32 33 34 35

Ma 8 15  22 29
Di 9  16 23 30
Wo 10  17 24 31
Do 11  18 25 1
Vr 12  19 26 2
Za 13 20 27 3
Zo 14 Archeoloop 21 28 4  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels  
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VELDWERK 
 
 
Archeologisch veldwerk in Eindhoven 
In de gemeente Eindhoven zal de komende tijd 
weer veel archeologisch veldwerk worden uitge-
voerd.  
Waarschijnlijk in de zomer zal een grootschalige 
opgraving worden verricht in Blixembosch-
Noord-oost. Afgelopen voorjaar zijn daar resten 
van een nederzetting uit de ijzertijd gevonden. Ook 
kwam er in een van de proefsleuven een komplete 
hooimijt tevoorschijn uit de volle middeleeuwen die 
onderdeel zal zijn van het erf van een hoeve.  
Onder het vroegere gebouw van het Eindhovens 
Dagblad (tussen Wal en Paradijslaan) zal komen-
de weken een opgraving worden uitgevoerd. 
Afgelopen jaar is daar een intacte bodem 

gevonden en er bestaan historische gegevens 
over een reeds kort na de middeleeuwen afge-
broken huis dat hier ergens gestaan zal hebben. 
Komende weken zal ook begonnen worden met de 
herinrichting van het dal van de Dommel. Dit 
project zal een klein jaar in beslag gaan nemen en 
het is de bedoeling dat hier met archeologische 
argusogen het werk gevolgd gaat worden. Verder 
zal er waarschijnlijk ook in het noorden ter hoogte 
van Bokt een opgraving plaatsvinden op de plek 
waar een nieuw huis gebouwd gaat worden. 
Op dit moment is de startdatum van geen van 
deze projecten bekend. Via de Nieuwsflits zal ieder 
op de hoogte gehouden worden. 

 
 
 
 

IN DE REGIO 
 
 
Een actueel overzicht van opgravingen in de regio is hieronder opgenomen.  

locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Reusel - Zuid (opgraving) Grontmij  Mrt-juni 2011 
Bladel – De Pan (opgraving) RAAP Juni-juli 2011 
Best – Aarle (opgraving) -- 2011-2012 
Bergeijk – Waterlaat (opgraving) -- 2011? 
Knegsel – Poelenloop (proefsleuven)  2011 
Hooge Mierde – Leendestraat (opgraving) Synthegra (?) 2011 
Casteren – Dorpstraat/Kerkstraat 
(proefsleuven met doorstart) 

ADC (?) 2011 

Heeze-Rulse laan (proefsleuven) ?? 2011 
Wintelre – Verlengd Aangelag 
(proefsleuven) 

?? 2011 

Oirschot – Sint Joris (opgraving) ?? 2011 
Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? 2011 
Beek en Donk – De Hees (proefsleuven) ?? 2011 
Nuenen – Beekse Tuinen (proefsleuven) Grontmij (?) 2011 
Nuenen – Schoolpad (proefsleuven) ?? 2011 
Luijksgestel – MFA 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2011 

Handel – kernplan (archeologische 
begeleiding) 

?? 2011 

Lage Mierde – Dunsedijk (archeologische 
begeleiding) 

?? 2011 

Reusel – Lindestraat (archeologische 
begeleiding) 

?? 2011 
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UIT DE REGIO 
 
 
Oudste boerderij in Nederland staat in Best 
Of het een rijksmonument of 
gemeentelijk monument gaat 
worden is nog onduidelijk. 
Maar zeker is dat de 
eeuwenoude stal die in Best 
is ontdekt van enorme monu-
mentale waarde is. Van bui-
tenaf is er niks bijzonders aan 
de boerderij van de familie 
Scheepers aan de Oirschot-
seweg 117 in Best te zien. 
Maar uit een eerste onder-
zoek van de jaarringen van 
het hout blijkt dat het gebint dateert uit omstreeks 
1261. Het ligt voor de hand dat de boerderij in 
hetzelfde jaar gebouwd is. "Dit is een unieke 
vondst. In heel Nederland is tot nu toe nog nooit 
zo'n oude boerderij 0ntdekt. Absoluut niet", aldus 
Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunde 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
"Mogelijk is er zelfs in Duitsland niet zo'n oude 
boerderij gevonden. "Met name voor bouwhistorici 
is de vondst bijzonder, aldus Toebast. Rond de 
13e, 14e eeuw stopt men in Nederland met het 
ingraven van dragende palen voor een boerderij; 
tegen die tijd zijn er nieuwe constructies ontwikkeld 
die van zichzelf zo 'stijf' zijn dat verankering in de 
grond niet meer nodig is. Men gebruikt vanaf die 
tijd een constructie waarbij het gebint op veldkeien 
komt te staan, waardoor het hout minder snel rot. 
Met die verandering wordt het moeilijker om de 
ontwikkeling van de boerderijen te volgen. 
"Archeologen kunnen voor die tijd paalsporen in de 
grond terugvinden", vertelt Toebast. "Van de boer-
derijen die daarna zijn gebouwd is bijna niets meer 
terug te vinden. Ze zijn in de loop der eeuwen door 
brand getroffen of ingrijpend verbouwd. We zitten 
echt met een gat in de tijd. Daarom is deze boer-
derij in Best zo waardevol." 
Geleend uit ED. 
 
Boxtel 
Een paar jaar geleden heb ik het idee geopperd 
om in Boxtel het verleden beter “beleefbaar” te 
maken. 
Dat project hebben we toegespitst op de Romei-
nen in Het Groen Woud. Het project is onlangs 
afgerond, we hebben een fietstocht met 5 fraaie 
informatiepanelen gerealiseerd. We hebben een 
24 pagina's tellende brochure gemaakt. Er zijn 
twee grote mooie tentoonstellingen over Romeinen 

in Het Groene Woud opge-
zet. Met name het passend 
maken van ons idee aan 
alle subsidie-eisen heeft 
een aantal kwartalen ge-
kost, maar uiteindelijk is er 
dan meer dan 100.000 
euro beschikbaar om mee 
aan de slag te gaan. 
De subsidiënten willen tel-
kens hooguit 50% van het 
projectbudget steunen. We 
hebben uiteindelijk de uren 

van vrijwilligers gecalculeerd met een fictief 
uurloon en dan is iedereen opeens tevreden.  
De subsidiënten drongen ook aan op meer samen-
werking. En ook dat heeft prima gewerkt in ons 
project. Heemkundekringen van Haaren, Gemon-
de, Sint Michielsgestel en Boxtel hebben plezierig 
samen gewerkt met de regio-VVV van de Meierij. 
Dit project heeft ook een samenhangend verhaal 
over Romeinen in Het Groene Woud opgeleverd. 
Dit is allemaal te downloaden van de site 
www.hetgroenewoud.com/romeinen. Zie ook 
www.romeinentocht.nl & www.heemkundeboxtel.nl 
 
Waterschap de Dommel 
Waterschap de Dommel besteedt steeds meer 
aandacht aan archeologie. In het stroomgebied 
van de Dommel lopen tal van projecten om beken 
en rivieren weer meanderend te maken. Een plan 
voor de Beerze ter hoogte van de Kampina is 
onlangs bekend gemaakt. Na aandrang van onze 
heemkundekring is daar serieuze archeologische 
begeleiding voorzien. 
Bij het hermeanderen van de kleine Aa tussen 
Boxtel en Esch wordt momenteel druk gegraven. 
De actieve begeleiding gebeurd door bureau 
BAAC. De minder kansrijke delen werden tot voor 
kort door ons amateurs nagelopen. Op het oog en 
met metaaldetectoren werden alle graafwerkzaam-
heden geïnspecteerd. Er waren weinig sporen te 
vinden. Maar nadat we meer dan 10 ontstekingen 
uit de 2e wereldoorlog gevonden hadden, moesten 
er nieuwe afspraken gemaakt worden. Het water-
schap heeft nu een gespecialiseerd bureau inge-
huurd wat laag voor laag afzoekt naar munitie-
resten. Toch is het verheugend dat het waterschap 
nut en noodzaak van archeologie steeds meer 
gaat inzien. 
Dik Bol 
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Eindhoven, Hoogstraat 122 
Van 10 t/m 13 mei vond aan de Hoogstraat (nr. 
122) een opgraving plaats, die grotendeels gereed 
is. Ofschoon klein in omvang leverde het een 
relatief grote hoeveelheid gegevens op. De 
grootste verrassingen bestonden uit de aanwezig-
heid van een intacte podzol (een oude bodem) en 
de deel van een nederzetting uit de 11de en 12de 
eeuw. De waterput hiervan moet nog worden 
opgegraven. Verder zijn er ook paalsporen uit de 
ijzertijd, een vuurstenen artefact uit de steentijd en 
een reeks moestuinbedden (17de-18de eeuw) 
gevonden. Deze opgraving is uitgevoerd door een 
extern bedrijf. 
 
Beleven Reusel: biologische 
archeologie & landschapsreconstructie 
Op de hoge ruggen aan de noordkant van het 
Beleven in Reusel zijn met name door Piet van 
Gisbergen gedurende meerdere decennia vele 
aanwijzingen gevonden voor laatpaleolitische en 
mesolitische jachtkampen.  
 

 
 
Tijdens een archeologische begeleiding van 
graafwerkzaamheden door RAAP in het kader van 
natuurontwikkeling in 2009 werden sporen gevon-
den van turfwinning in de Late Middeleeuwen of 

daarna. In een profielbak werden organische 
pakketten verzameld en door BIAX onderzocht op 
botanische macroresten en palynologisch 
materiaal.  
Twee niveaus werden C14 gedateerd. Volgens het 
begin 2011 beschikbaar gekomen botanisch 
onderzoek wijst het pollenassemblage in het on-
derste pakket op een open, vrij bomenarm land-
schap met berk als meest voorkomende soort. Het 
ven zou in deze periode een ondiep meertje zijn 
dat wellicht regelmatig droog staat. Vermoedelijk 
gaat het om de eerste helft van het Allerød (13.900 
tot 12.850 jaar geleden). Houtskoolfragmenten en 
het bomenarme karakter kunnen een aanwijzing 
zin van bivakkerende mensen in de buurt. Het 
bovenste organische pakket bestaat uit gyttja 
(organisch sediment) met veen erboven. C14-
techniek dateert dit in de laatste helft van het 
Allerød. In het Beleven staat dan permanent water. 
Na verloop van tijd groeit het meertje dicht en 
ontstaat een zuur milieu. De omgeving ontwikkelt 
zich van bomenarm met bloemrijke graslanden 
naar een open bos met vooral berken en een 
enkele den. Nog weer later, in het Vroeg-
Holoceen, bestaat de omgeving uit een open 
lofbos begroeid met hazelaar, els, eik, den en 
berk. De mesolitische mens treft een moeras aan 
met poeltjes met open water. 
 

 
 
Op de goedbezochte Dag van het Landschap op 
Tweede Paasdag werd door Piet van Gisbergen 
en Jan Roymans van RAAP het bijzonder verhaal 
van het landschap, en de plaats van de mens 
daarin van vóór het einde van de laatste ijstijd, 
uitgedragen. Er bestaan concrete plannen datzelf-
de verhaal terplekke meer permanent onder de 
aandacht te brengen. 
Bart Beex 
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Uden- Noord 
In de afgelopen periode heeft Archol een 
bescheiden opgraving uitgevoerd in- en rond het 
tracé van de voormalige Erphoevenweg. Deze weg 
vormde de oostelijke begrenzing van de vorig jaar 
opgegraven nederzetting in het plangebied van het 
ziekenhuis. Hoewel de onderzoekers veel hinder 
ondervonden van de aanwezigheid van allerlei 
buizen en leidingen konden toch een waterput en 
een bijgebouw aan het grondplan van de neder-
zetting worden toegevoegd. In dezelfde periode 
werd ook een klein proefsleuvenonderzoek uitge-
voerd aan de Hoefstraat, op korte afstand van de 
Erphoevenweg. Dit onderzoek heeft verder niets 
opgeleverd.  
 
Bedafseweg 18 
De AVKP heeft een zienswijze ingediend over het 
voornemen van de gemeente om een ontheffing 
van het bestemmingsplan te verlenen voor de 
bouw van een loods aan de Bedafseweg 18. 
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van 
de provincie betreft het een gebied met een 
middelhoge- tot hoge archeologische verwach-
tingswaarde. Door het ontbreken van een eigen 
archeologiebeleid dient de gemeente zich te hou-
den aan de algemene regels en die maken een 

archeologisch onderzoek voor een bouwproject 
van deze grootte (400 m²) verplicht. Desondanks 
wil de gemeente het terrein toch vrijgeven met als 
argument dat de bodem in het verleden verstoord 
is geraakt waardoor eventueel aanwezige archeo-
logische resten “hoogstwaarschijnlijk” verdwenen 
zijn. Deze bewering wordt echter niet verder on-
derbouwd, is derhalve geheel oncontroleerbaar en 
het besluit staat daarom haaks op de archeo-
logische zorgplicht van de gemeente. AVKP ver-
zoekt de gemeente dan ook om op haar standpunt 
terug te komen en hier alsnog een archeologisch 
vooronderzoek te gelasten. 
 
College Uden 
Ondanks intensief lobbywerk van onder andere de 
AVKP, de Heemkundekring en de Monumenten-
commissie heeft de verantwoordelijke wethouder 
nog eens onomwonden laten weten dat de ge-
meente niet van plan is een eigen archeologische 
waardenkaart en bijbehorend archeologiebeleid te 
ontwikkelen. De slechte economische situatie 
wordt hiervoor als argument gebruikt. Het is echter 
te verwachten dat men door het ontbreken van 
zo’n eigen beleid op termijn duurder uit zal zijn. 
Goof van Eijk  

 
 
 
 
 

IMPRESSIE VAN MIDDELEEUWS KOKEN 
 
 
 
In maart kwam de historisch kookclub weer bij 
elkaar voor een nieuw experiment: Middeleeuws 
koken. De menukaart was een kleurrijke combi-
natie van verschillende gerechten, zoals spinazie-
soep, gehaktballen in een paarsige wijnsaus, 
groene tuinbonen, eigenhandig gerezen brood in 
twee smaken, krakelingen, oliebollen van een 

Zwitserse gastkok. En dit is nog niet de helft van 
de gerechten, die met een speciaal uitgezocht 
duitse wijn wederom erg lekker smaakte.  
De kookclub krijgt al verzoeken voor een proeverij, 
misschien is de nieuwjaarsborrel van AVKP een 
goed moment? We vinden het niet erg om nog een 
paar keer te kunnen oefenen. 
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VERLEDEN WORDT HEDEN IN DE REGIO 
 
 
Veghel 
Op 28 maart hebben de leden van AWN/AVKP uit 
Veghel de uitgave van Verleden wordt heden 
aangeboden aan de wethouder Riny van Rinsum, 
hierbij was ook de beleidsmedewerker aanwezig. 
De wethouder had hiervoor een heel uur 
uitgetrokken en had zeer veel belangstelling voor 
wat het AWN en de lokale amateurarcheologen 
betekenen voor het erfgoed, uiteraard met de 
opmerking dat het niet te veel geld moest kosten. 

Overhandiging aan de wethouder van Rinsum 
 
Het verbaasde de wethouder dat wij alle bestem-
mingsplannen, aanvraag bouwvergunningen, aan-
legvergunningen en omgevingvergunningen scree-
nen en dat er veel verzoeken komen van archeolo-
gische bureau’s, vorig jaar 17, dat we nog steeds 
elke 2 maanden met de provinciaal archeoloog 
vondsten determineren en registreren en wij met 

een onderzoek bezig zijn naar het ontstaan van 
Veghel waarbij interessante feiten boven water 
komen. 
 
Het Verleden wordt heden blijkt toch in Veghel 
belangstelling te genereren, de lezing over het 
ontstaan van Veghel, een tussen presentatie van 
ons onderzoek, trok zoveel belangstellenden, 132, 
normaal 50/60, dat de zaal overvol was en mensen 
niet meer binnen konden, een 2de lezing is 
gepland op 17 mei.  

 
Eersel 
De archeologische werkgroep van de Heem-
kundige Studiekring De Acht Zaligheden en een 
aantal leden van de Heemkundevereniging De 
Hooge Dorpen hebben deze uitgave op 21 maart 
2011 overhandigd aan wethouder mevrouw R. van 
der Hamsvoord-Huijbers. Mevrouw Biezen, lid van 
Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden 
heeft hierbij een uitleg gegeven. Met de 
aanbieding van het boek willen de beide 
heemkundekringen de goede samenwerking 
tussen gemeente en vrijwilligers verder bevorderen 
en stimuleren.  
Bij de overhandiging waren ook aanwezig: Cor 
Horstinck, Radha van Aalst en Lia van Herk (hkv 
De Acht Zaligheden), Mat Theunissen en Jo van 
den Biggelaar (hkv De Hooge Dorpen) en Ceres 
van Krieken (beleidsmedewerker gemeente 
Eersel) 

 
 
 
 
 

SCHOLIEREN TEKENEN 16DE EEUWSE 
PLATTEGROND EINDHOVEN 
 
 
Leerlingen van het Eckartcollege in Eindhoven 
gaan op 8 juni aan de slag op de markt van 
Eindhoven. Met krijt tekenen ze de plattegrond van 
Eindhoven uit 1560 van Van Deventer in een 
formaat van 4 bij 6 meter.  
Het stratenpatroon is nog goed herkenbaar. Dit 
unieke project begint om 13.00 uur.  
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DAG VAN HET ROMEINS AARDEWERK 
 
 
Op vrijdag 27 mei 2011 organiseren Auxilia en de 
afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de 
Radboud Universiteit Nijmegen de vijftiende Dag 
van het Romeinse Aardewerk: het jaarlijkse con-
gres over aardewerk en andere vondstcategorieën 
uit de Romeinse tijd. 
 
Nadere gegevens over de Aardewerkdag (pro-
gramma, aanmelding, route, etc) zijn te zien op 
http://www.ru.nl/auxilia onder Aardewerkdag. 

Zij nodigen iedereen die een lezing (20 minuten) of 
een mededeling (10 minuten) wil doen over Ro-
meins aardewerk of ander vondstmateriaal uit de 
Romeinse tijd van harte uit zich te melden. Stuur 
een e-mail naar aardewerkdag@let.ru.nl, waarin u 
aangeeft of u een lezing dan wel mededeling wilt 
doen, met de titel of het onderwerp. 
 
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen/Auxilia. 

 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Maart 2011- 30 april 2011 
 
Boeken 
Slot Loevestein ontrafeld 
650 jaar bouwgeschiedenis 
K Dijkstra, H van Galen. S Jansen en E. Weber. 
Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein  
Uitgave Jan 2011  
ISBN 9789078086116 
 
Brochure 
Hoe beschermen we ons archeologisch erfgoed. 
Informatie over welke bijdrage vrijwilligers, als 
actieve burgers, kunnen leveren voor het zorg-
vuldig omgaan met ons bodemarchief. 
Uitgave: AVKP AWN afd 23, Brabants Heem en 
Monumentenfederatie Noord Brabant. 
Eindhoven, maart 2011 

Rapporten 
 
BAAC 
Rapport A- 11.0056 
Beek en Donk, Goorloop Laarsche Velden 
Begeleidend Archeologisch onderzoek 
Auteur: drs L. van der Meij. 
april 2011, status: definitief 
Conclusie: Geringe archeologische waarde. 
 
Rapport A - 10.0437 
Gastel Vennenweg 
Inventariserend onderzoek d.m.v. proefsleuven 
Auteur: drs P Weterings en drs C.C.Kalisvaart 
april 2011, status: definitief 
Conclusie: Niet behoudenswaardig. 

 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK 
 
 
Slot Loevestein ontrafeld 
650 jaar bouwgeschiedenis (ook beschreven bij 
Nieuwe aanwinsten bibliotheek, Boeken) 
Een geslaagde op beknopte wijze weergave van 
de concrete ontstaans en bouwgeschiedenis van 
Loevestein. Een 174 blz kleurdruk met mooie 
opengewerkte tekeningen. Kaarten en foto’s. 
Meer informatie over het boek vindt u op  
http://www.slotloevestein.nl/documents/news-
items/publicatiereeks.xml?lang=nl 
Carel van den Boom 
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2012 JAAR VAN DE HISTORISCHE BUITENPLAATSEN 
 
 
2012 wordt het jaar van de Historische Buiten-
plaatsen. Vorig jaar is er een landelijke stuurgroep 
gevormd voor dit themajaar en begin dit jaar was 
er een eerste bijeenkomst van een Brabantse 
werkgroep. Ook de Monumentenfederatie Noord-
Brabant was hiervoor uitgenodigd.  
Het themajaar heeft een tweeledig doel. Het 
beoogt meer mensen bekend te maken met 
historische buitenplaatsen en daarmee aandacht 
te vragen voor dit belangrijke erfgoed. Daarnaast 
wil de organisatie een dialoog tot stand brengen 
tussen diverse partijen die betrokken zijn bij 
behoud en beheer van historische buitenplaatsen, 
om te komen tot een goede samenwerking. 
Tijdens het themajaar zal er speciale aandacht zijn 
voor projecten en activiteiten gericht op of gerela-

teerd aan de historische buitenplaats. Om een 
beeld hiervan te krijgen: op de website van het 
themajaar www.buitenplaatsen2012.nl vindt u een 
overzicht van alle aangemelde activiteiten.  
 
Wij willen het themajaar onder uw aandacht 
brengen en u vragen alvast na te denken of uw 
organisatie in 2012 een activiteit op stapel heeft 
staan dat goed binnen het themajaar zou kunnen 
passen. Ook kunnen nog komende activiteiten 
waar mogelijk en gewenst afgestemd worden op 
het themajaar. U kunt deze activiteiten aanmelden 
per e-mail: doreteeken@erfgoedbrabant.nl 
Namens het dagelijks bestuur van de 
Monumentenfederatie Noord-Brabant 
Doret Eeken 

 
 
 

Topper uit Boxtel, gevonden met  
 
Het oog van een Amateur archeoloog. 
Jarenlang heb ik in regio Boxtel de bossen afgezocht 
naar verhogingen in het landschap. Ik had oog voor 
sporen van de das (Meles Meles), en hiervoor ook 
topografische kaarten bekeken met oude bekende 
dassenburchten etc. Fantastische leefomgeving die 
de das uitkiest! Hoge droge delen voor de burcht en 
natte beekdalen voor het voedsel.  
Sinds enkele jaren heb ik me verdiept in de archeo-
logie en nu bekijk ik hetzelfde landschap met een 
archeo oog. En wat zie ik plotseling, een verhoging 
die voorheen interessant was als mogelijk burcht-
locatie van de das lijkt plotseling op een grafheuvel! 
Om hierover duidelijkheid te krijgen heb ik een 
aantal foto’s naar Nico Arts gemaild, die meteen 
aanbood om eens te komen kijken. Intussen hebben 
we (archeologiewerkgroep Boxtel) samen met Nico 
nader onderzoek gedaan. De vervolgstap naar 
wetenschappelijk onderzoek moet nog gebeuren. 
Een grafheuvel ontdekken in 2011, is iets wat wij als 
archeologie werkgroep Boxtel bijzonder vinden. 
Dus houdt je archeo oog goed open! 
Carlo Spee Archeologiewerkgroep Boxtel 

Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdag vroeg iemand of het boekje met de fietstocht, waarvoor wij 
met een aantal leden van de AVKP 'proefgereden' hebben met Liesbeth Theunissen vorig jaar, al door het 
RCE uitgegeven is.  
Het boekje is een Matrijsuitgave in hun nieuwe reeks erfgoedroute. Naar verwachting verschijnt ie dit jaar, 
zie http://www.matrijs.com/erfgoedroute.asp  
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KEMPISCH STREEKFESTIVAL OP 3 JULI IN HILVARENBEEK 
 
 
Op zondag 3 juli zal voor de tweede keer het 
Kempisch Streekfestival worden gehouden, dit 
keer op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Tijdens het 
evenement kunnen bezoekers kennis maken met 
de Kempische ondernemers en instellingen, 
proeven van streekproducten en genieten van 
muziek, cultuur, educatie en kinderactiviteiten. 
Speciale aandacht is er dit jaar voor het 
Landinrichtingsproject De Hilver. 
De succesvolle eerste editie vorig jaar in Reusel 
krijgt dus dit jaar een vervolg. De organisatie is 
door het Streekhuis Kempenland in handen gelegd 
van de Stichting Kempen Goed. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Alle bedrijven, 

instellingen en vereningingen in De Kempen is 
inmiddels gevraagd of ze willen deelnemen aan 
het evenement via een standje of een activiteit. 
Ook AVKP is van de partij en geeft dankzij 
Theo van de Vleuten een kijkje in de keuken 
van de archeologie.. Vanaf het Vrijthof zullen 
bezoekers ook het gebied van Landinrichting De 
Hilver worden ingeleid. Per fiets, huifkar of 
wandelend zijn er routes en excursies door het 
gebied om het resultaat van de Landinrichting te 
laten zien. Wie meer wil weten kan contact 
opnemen met Charlotte Michielsen van Kempen 
Goed, e-mail: paviljoenkempengoed@brabant.nl  

 
 
 
 

REGIODAG ARCHEOLOGIE IN VENRAY 
 
 
Op zaterdag 4 juni organiseert de AVL in Venray 
een regiodag (ochtend) archeologie met een vier-
tal lezingen. Er zijn ook een tweetal lezingen bij die 
over Veldhoven en Gemert-Bakel gaan. De 
Regiodag Archeologie vindt plaats van 10.00 – 
13.00 uur in de zaal van wijkcentrum Stekske, 
Kruidenlaan 161, 5803 BV te Venray en is 
georganiseerd door Archeologische Vereniging 
Limburg en LGOG. De toegang is gratis.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 Ontvangst door Rob Paulussen  

(Voorzitter AVL). 
10.10 Vanessa Jolink: Bijzondere resten van een 

middeleeuws hof in Bakel. 

10.45 Xavier van Dijk: “Van oer voor ijzer en St. 
Eligius”. Archeologisch noodonderzoek 
van een middeleeuwse smidse te Horst 

11.50 Johan Verspay: “Meer dan plaggen”. 
Onderzoek naar de ontwikkeling van het 
Brabantse platteland in de late middel-
eeuwen en de nieuwe tijd. 

12.25 Jacob Schotten : Erfgoedkaarten 
13.00 Einde 
In verband met het aantal plaatsen dient men zich 
vooraf aan te melden bij J.P. de Warrimont: 
j.p.warrimont@wxs.nl of tel. 043-3645461 (buiten 
werktijd). Op de website staat eind mei meer 
informatie over de lezingen: 
http://www.lgog.nl/archeologie.htm  

11.20 Koffie-thee pauze 
 
 
 
 

VEEL GELD BESCHIKBAAR VOOR ARCHEOLOGIE 
 
 
Overal wordt bezuinigd, maar we laten ook veel 
geld onbenut. Het zou goed zijn als we bij de 
politiek en bij het grote publiek (nog) meer 
sympathie konden kweken voor de archeologie en 
ons bodemarchief. Een belangrijke stap zou zijn 
om onze vondsten beter zichtbaar te maken in het 
landschap.  Na de varkenspest in 1997 is er een 
reconstructiewet gekomen die tot doel heeft de 

kwaliteit van natuur, landschap en milieu te 
verbeteren in diverse gebieden. 
Bij streekhuizen is een subsidieloket wat informatie 
geeft over de mogelijkheden om jouw project te 
voorzien van financiën. Op www.streekhuis.nl zie 
je welk streekhuis hoort bij jouw gemeente.  
Dik Bol 
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Topper van Gemert: Middeleeuwse Pauselijke Bulla in de Kromstraat 
 
Het was in april 2010 dat Anton van Boekel uit De Mortel zijn detector eens wilde beproeven in de net 
buiten het Mortelse gelegen Kromstraat. Het was niet de eerste keer dat hij daarmee aan de slag ging, 
maar daar, zo wist hij, liggen verschillende boerderijen waarvan de oorsprong terugvoert tot in de 
middeleeuwen, dus wie weet…. In de Kromstraat nam Anton het eerste zandweggetje rechts dat midden 
over een akker voert, en zijn detector reageerde vrijwel meteen: ‘pieppiep, pieppiep’. Hij stond midden op 
het weggetje maar evengoed even nakijken. Het bleek een bruingrauw hard schijfje, amper 10 centimeter 
onder het maaiveld. Binnen een paar dagen zou het door collega-speurders op www.pieppiep.nl herkend 
worden als een pauselijk loden zegel, een zogeheten bulla, van Johannes XXII, die als paus fungeerde in 
de periode 1316-1334. De meest brandende vraag is nu: ‘hoe komt zo’n middeleeuwse pauselijke bulla 
terecht midden in het zandwegprofiel dat hier over een hoge akker voert? Wie verliest er nu in het open 
veld een pauselijk zegel? Die moet toch ook vroeger beschouwd zijn als iets belangrijks en als iets van 
heel bijzondere waarde. Ja toch?? Het is een vrijwel identiek zegel als dat er hangt aan de oorkonde 
waarmee paus Eugenius IV in 1436 instemde met de stichting van de zelfstandige parochie Gemert, los 
van de oerparochie Bakel (zie: Ad Otten, De vestiging van de Duitse Orde te Gemert 1200-1500, Gemert 
1987, blz.113.). Maar de bulla die Anton van Boekel vond dateert uit een periode van nog ruim een eeuw 
verder terug in de geschiedenis. Wat zou de paus toen in Gemert met een pauselijk zegel hebben willen 
bekrachtigen? Een Gemertse oorkonde uit de periode 1316-1334 waaraan een pauselijk zegel ontbreekt is 
niet bekend. Dus ook die moet zijn kwijtgeraakt? Bijgevolg kunnen we naar de inhoud van die oorkonde 
slechts gissen. Zou het uit 1270 daterende eerste kerkje van Gemert een aparte status gekregen hebben? 
Of zouden de Heren van Gemert bevestigd zijn, of juist niet, in hun rechten ten aanzien van die kerk? Of 
moeten we er ernstig rekening mee houden dat de gevonden bulla misschien wel helemaal niks met 
Gemert te maken heeft? Dat die met zand en puin hier op de zandweg is gestort? 
 
Over de bulla valt hoe dan ook wel een en ander te vertellen. Eeuwenlang waren pauselijke bulla’s 
hetzelfde. Aan de ene kant de hoofden van de apostelen Petrus (rechts) en Paulus (links) met daarboven 
de afkorting SPASPE dat staat voor ‘Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus’ oftewel vertaald 
‘heilige apostel Paulus en heilige bisschop Petrus’. Aan de ommezijde van de bulla vinden we vervolgens 
de naam van de desbetreffende paus. In het geval van de bulla uit de Kromstraat: JOHANNES PP XXII. 
Van de desbetreffende paus weten we dat hij niet resideerde te Rome. In 1316 volgde hij namelijk 
Clemens V op als de tweede paus in ballingschap te Avignon en hij zou er als Johannes XXII overlijden op 
4 december 1334. In zijn regeerperiode wist hij het Pauselijk gezag niet te herstellen. Nog tot 1377 zou 
Avignon de zetel blijven van de Paus, en vervolgens tot 1408 nog zetel van zogenaamde tegenpausen. 
Men kan zich afvragen of de gezagscrisis van de paus in die periode ten grondslag kan worden gelegd aan 
het ‘verliezen’ van pauselijke zegels. In tegenspraak daarmee lijkt het gegeven dat de hertogdommen 
Brabant, Limburg en Gelre – zeg maar onze regio – gerekend worden tot de welfische partij die doorgaans 
gold als Pausgetrouw…   
Er is ook een geheel andere verklaring voor 
de vondst en daarover heeft Johan Verspay 
een lezing verzorgd voor de AVKP. Een  
kostbaar stuk, dat opzettelijk op de akker 
“begraven” werd om zegen af te smeken  
voor een goede oogst. En wanneer dat werd  
gedaan blijft voorlopig een open vraag. 
 
Ad Otten 
 



12 

VOORAANKONDIGING WORKSHOP ONDERZOEK VAN COMPLEXE 
ROMEINSE NEDERZETTINGEN 
 
Op 21 juni wordt op de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed een workshop georganiseerd 
over onderzoek van complexe Romeinse neder 
zettingen. De aandacht zal uitgaan naar twee 
typen nederzettingen: Romeinse steden en 
nederzettingen met een 'wetland-component' in de 
vorm van beschoeiingen en dumpzones in nabij 
gelegen geulen. In beide gevallen is sprake van 
een complexe stratigrafie en diverse formatie 
processen. 
De vraag die deze middag centraal staat is hoe de 
informatiewaarde van dergelijke nederzettingen 
optimaal benut kan worden. Zijn er specifieke on-
derzoeksvragen te formuleren? En met welke me-
thoden, technieken en onderzoeksstrategieën kun-
nen de onderzoeksvragen beantwoord worden? 
 
Programma (met voorlopige titels lezingen) 
13.30 Inleiding door Tessa de Groot (Senior-

Onderzoeker Romeinse tijd RCE) 
13.45 'Romeins Nijmegen, Sporen in donkere 

grond en verbrande leem' - Harry van En-
ckevort/Elly Heirbaut (Bureau Archeologie 
Nijmegen) 

14.15 'Wat kan, wat kan moeilijk, wat kan niet en 
wat zou toch moeten kunnen met het 
bodemarchief van de Romeinse stad 
Tongeren?' - Alain Vanderhoeven (Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed) 

14.45 Koffie/thee 
15.00 'Stratigrafisch opgraven van geulen: een 

onderbelicht onderzoeksthema'- Jan van 
Renswoude (ACVU-HBS) 

15.30 ’Een vak apart. Onderzoek naar de Ro-
meinse havens van Velsen' - Arjen Bos-
man (The Missing Link) 

16.00 Discussie onder leiding van Roel 
Lauwerier (Senior-Onderzoeker Dierlijk 
Materiaal RCE 

17.00 Einde 
Locatie: Aula Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort. Aanmelden kan 
via email te sturen naar 
t.de.groot@cultureelerfgoed.nl 
mw. drs. T. (Tessa) de Groot 
Senior-onderzoeker Romeinse Tijd 

 
 
 
 

EXPO WOERDEN 7 
 
 
Het beroemde schip ‘Woerden 7’ is terug in de 
Castellumgarage in Woerden en is in een levens-
grote reconstructie voor iedereen te zien: de Expo 
Woerden 7. Voor het eerst is in Nederland een zo 
groot Romeins scheepsdeel permanent tentoonge-
steld in de openbare ruimte.  
In 2003 ontdekten archeologen het bijzondere Ro-
meinse schip bij het Kerkplein in Woerden. Ge-
meente en betrokken archeologen besloten om het 
grootste deel van het schip minutieus te onder-
zoeken en het schip niet inzijn geheel te bewaren. 
Alleen het achterschip, juist beroemd vanwege de 
unieke resten van een roei-inrichting, kon worden 
behouden en kosteloos door het Römisch Germa-
nisch Zentralmuseum in Mainz (Duitsland) worden 
geconserveerd. De Expo Woerden 7 vormt het 
sluitstuk van onderzoek, publieksactiviteiten en vi-
sualisering van dertig jaar Romeinse opgravingen 
in Woerden, en vervolmaakt het Drive-in Museum, 
zoals de Castellumgarage ook wordt genoemd. 

wethouder Ypma opent expo (foto Hazenberg) 
 
Samen met het Stadsmuseum Woerden, de Ro-
meinse schepenroute, de rondvaart met een heus 
Romeins schip, rondleidingen van het Gilde, het 
publieksboek *Romeinen in Woerden*, en buiten-
lessen voor iedere scholier uit Woerden maakt het 
de Romeinse toeristische en educatieve infrastruc-
tuur van Woerden compleet.** 
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Archeologische topper Mierlo: Karolingisch grafveld 
 
Vanaf begin jaren ’90 hebben we diverse mooie vondsten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Merovingische tijd, de 
Vroege, Volle en de Late Middeleeuwen gedaan die voor een belangrijk deel het verleden van Mierlo hebben 
ingevuld. Maar de topper voor ons is toch wel geweest de vondst van het Karolingisch grafveld uit de achtste 
en negende eeuw in november-december 2009 bij de Mona Lisa (een horecagelegenheid). De graafwerk-
zaamheden t.b.v. de bouw van een appartementencomplex waren door de gemeente vrij gesteld van 
archeologisch onderzoek. Wel was in de bouwvergunning opgenomen dat de Heemkundekring de gelegenheid 
zou krijgen om de ontgravingswerkzaamheden archeologisch te volgen. 
 
De locatie ligt in de directe nabijheid van de kerk die op dezelfde plaats 13-14e en 15e eeuwse voorgangers 
had en waar in de nabijheid al veel IJzertijd, Romeinse, Merovingische, en Middeleeuwse bewoningssporen 
zijn aangetroffen.  
De aanleiding om de graafwerkzaamheden attent te volgen waren de resultaten van de archeologische 
opgravingen aan de overzijde van de straat, een jaar eerder door bureau Bilan. Hier werd een sax 
(Merovingische kortzwaard) met toebehoren ontdekt van wat zeer waarschijnlijk als grafgift in een krijgersgraf 
is meegegeven. Al vrij snel na het begin van de graafwerkzaamheden bij de Mona Lisa werden de eerste 
sporen van begravingen ontdekt, die zich lieten aanzien als begravingen uit de Merovingische periode. Omdat 
er in Brabant nog maar enkele van deze begraafplaatsen zijn ontdekt, werd contact opgenomen met prof. F. 
Theuws van de Universiteit van Amsterdam.  
Gedurende de opgraving die wij onder begeleiding van prof. Theuws met een team van het Amsterdams 
Archeologisch Centrum verrichtte werd het duidelijk dat de begravingen in een jongere peri-ode dan de 
Merovingische tijd moeten hebben plaatsgevonden. In geen enkel graf zijn bijgiften zoals wapens of kralen 
aangetroffen zoals in de Merovingische tijd wel gebruikelijk was. Mogelijk heeft dit te maken met de kerstening 
in die tijd.  
Vijftien inhumatie graven zijn opgegraven, allemaal oost-west gesitueerd. Van bijna alle graven zijn de 
afdrukken van de omkisting en silhouetten van de overledenen terug gevonden. Van een aantal overledenen 
zijn tandglazuurkapsels en botresten geborgen die voor fysisch-antropologisch onderzoek naar de Universiteit 
van Amsterdam zijn overgebracht.  
Gezien de geringe oppervlakte van de bouwput en verstoringen door  
vroegere bebouwing is het aanneme- 
lijk dat het grafveld groter is geweest  
en gedurende langere tijd heeft gefun- 
ctioneerd. De vondst van de begraving 
en is uniek omdat de merkwaardige  
situatie zich voordoet dat het tot op  
heden nog niet is gelukt een begraaf- 
plaats uit de tijd van Willibrord en Ka- 
rel de Grote op het Brabantse platte- 
land te lokaliseren. De graven van  
Mierlo zijn de eerste in Noord-Brabant 
en een van de weinige in Nederland.  
Het bevestigt dat de locatie rond de  
kerk al in de vroege middeleeuwen  
bewoond was en dat de kerk uit de  
13-14e eeuw wellicht meerdere voor- 
gangers gehad. De eerste zou wel  
eens een eenvoudig houten kerkje uit  
de achtste of negende eeuw kunnen zijn. 
 
Archeologische werkgroep Heemkundekring Myerle 
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OPROEP: INFORMATIE MILITAIR OEFENTERREIN DE KAMP TE VUGHT 
 
 
Momenteel zijn wij bezig met een 
archeologisch bureauonderzoek voor 
het militair oefenterrein De Kamp in 
Vught (zie bijlage voor liggings-
kaartje). Lokale kennis van een ge-
bied wordt in een dergelijk onderzoek 
gebruikt om de archeologische ver-
wachting nader te kunnen specifi-
ceren. 
 
Derhalve is mijn vraag aan u: Zijn er, 
voor zover u weet, ooit archeolo-
gische vondsten gedaan in het on-
derzoeksgebied of de directe omge-
ving? Ook andere informatie met 

betrekking tot de geschiedenis van 
het gebied is welkom. 
In verband met mijn projectdead-
line zou ik eventuele informatie bij 
voorkeur uiterlijk 23 mei ontvan-
gen. 
 
Bij voorbaat dank, 
Enith de Boer 
Projectleider Archeologisch 
Vooronderzoek, BAAC, 
t: 073 61 36 219, m: 06 11167443 
e: e.deboer@baac.nl www.baac.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
AVKP-regiodag 
Op 9 april werden we gastvrij ontvangen in 
gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem met 
soep en broodjes. Ongeveer 20 mensen kwamen 
samen als afvaardiging van AVKP-bestuur, werk-
groep Ruimtelijke ordening en contactpersonen uit 
Kempen- en Peelland om informatie uit te 
wisselen.  
Tonnie van de Rijdt opende de vergadering en no-
digde iedereen uit een aantal exemplaren mee te  

Topper uit Hoogeloon 
 
Bodemrestant na “behoud ex-situ” van een bronstijdbijl 
Gevonden in Hoogeloon op 14 oktober 2008, 11:32:48 
 
Bart Beex  
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nemen van de brochure ‘Hoe beschermen we ons 
archeologisch erfgoed’ een introductie voor het 
boek Verleden wordt Heden én de nieuwe folders 
van de AWN met AVKP-inlegblad om deze op 
publieke plaatsen (bijvoorbeeld bibliotheek) neer te 
leggen. 
Na een uitwisseling van de ontwikkelingen per 
gemeente. Belangrijke ingrediënten zijn geduld, 
doorzettingsvermogen en het werken aan goede 
communicatie en relatie met de gemeente. Een 
aantal aanwezigen heeft ‘Verleden wordt heden’al 
aangeboden aan de wethouder of is dit van plan.  
 
Doret Eeken, adviseur Monumenten en Archeo-
logie van Erfgoed Brabant een vervolgens een toe-
lichting over haar organisatie. Erfgoed Brabant 
heeft drie pijlers: erfgoed ondersteuning, erfgoed 
educatie en publieksbereik.  
In deze functie fungeert zij als vraagbaak, 
denktank en intermediair, bijvoorbeeld over 
subisdies, aanpak en organisatie van projecten die 
zijn gericht op kennisoverdracht, zoals tentoon-
stellingen. Zij ondersteunt de archeologische sec-
tie van Noord-Brabants genootschap en organi-
seert mede de Erfgoed Biënnale 2012 over 
cultuurhistorie. Erfgoed Brabant richt zich vooral 
voor vrijwilligers en publiek.  
 
Op subsidies wordt bezuinigd. De provincie heeft 
nu een regeling, die is meer op gebouwde monu-
menten gericht. Erfgoed Brabant is aan het lobby-
en voor meer flexibele subsidie. 
Iemand die gebruik wil maken van subsidie, 
bijvoorbeeld voor publicatie van regionale 
geschiedbeoefening kan zich melden bij Dorette 
DoretEeken@erfgoedbrabant.nl. Ook als de 
subsidies er nu misschien niet zijn, geeft het 
Erfgoed Brabant argumenten voor de lobby voor 
toekomstige subsidies. 
 
De zonnige middag werd in Vessem afgesloten 
met een uitstekend verzorgde excursie door Mat 
Theunissen. Beginnend bij de prachtig gerestau-
reerde St. Lambertuskerk, waar we een toelichting 
kregen bij de rijke schilderingen op muren en  

 
plafondgewelven. Daarna slingerend langs onder 
meer de brouwerij en de molen naar de Jacobus 
Hoeve. Een bijzondere historische ontmoetings-
plaats in Vessem, die we ook van binnen mochten 
bezoeken.  
 
Brochure Hoe beschermen we ons 
archeologisch erfgoed 
Deze brochure is een introductie voor een rol als 
belangenbehartiger. Hij biedt, in kort bestek (16 
pag.), de infor-matie die voor bescherming van het 
archeolo-gisch erfgoed no-dig is. De brochure be-
schrijft de hoofdlijnen uit de wetgeving, de taken 
en verantwoordelijkheden van gemeenten en laat 
zien welke rol vrijwilligers daarbij kunnen spelen. 
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Deze door ons als AVKP opgestelde brochure kon 
met steun van de Monumentenfederatie Noord 
Brabant en van Brabants Heem worden uitge-
geven.  
AVKP-leden kunnen de borchure gratis aanvragen 
bij Winnie. Heemkundekringen krijgen een exem-
plaar via Brabants Heem. AWN-leden die niet 
onder onze afdeling vallen kunnen een exemplaar 
aanvragen bij de AWN-werkgroep Belangen-
behartiging (awn.belangenbehartiging@gmail.com) 
 
Algemene ledenvergadering AWN 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 
zaterdag 16 april in de Stoomhal van de voorma-
lige rijstpellerij Hollandia te Wormer. Het is industri-
eel erfgoed uit de 19e eeuw en een rijksmonument. 
Een prachtige locatie (www.destoomhal.nl). De 
vergadering werd officieel geopend door de burge-
meester van de gemeente Wormerland, de heer 
P.C. Tange, een zeer bij het archeologisch erfgoed 
betrokken man. Hij hield een interessante, leuke 
speech en bleef vervolgens aanwezig bij het gehe-
le ochtenddeel. 
 
Het was voor Tonny van de Rijdt het eerste optre-
den als voorzitter van het AWN-hoofdbestuur, wat 
haar zeer goed af ging. 
Er werd gesproken over de toekomstvisie van de 
AWN omdat sinds ‘Malta’ (1992) en de bekrachti-
ging en verankering van dat verdrag door Neder-
land in 1998 in de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (Wamz) de positie van de ama-
teurarcheologen is veranderd. De AWN wil ook 
voor de toekomst haar plaats in het bestel 
markeren en laten zien dat de AWN maatschappe-
lijke relevantie heeft. 
Op grond van het beleidsplan 2009-2012 heeft de 
landelijke overheid de positie van de AWN binnen 
het nieuwe bestel erkend door het toekennen van 
een vierjarensubsidie uit het Fonds voor Cultuur-
participatie. 
Ook werd er gestemd voor de wijziging van de 
statuten van de AWN. Belangrijkste item hierin was 
de mogelijkheid om afdelingen om te vormen tot 
afzonderlijke verenigingen: een afbakening van 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor 
bestuursdaden kan verkregen worden door de 
AWN op te delen in juridisch zelfstandige vereni-
gingen verenigd onder de koepel van de landelijke 
vereniging AWN. Afdelingen hebben daarbij de 
keuze al dan niet een zelfstandige vereniging 
binnen de AWN te worden. Alle aanwezigen 
stemden vóór dit voorstel. 
 
De Bronzen Leg-penning werd dit jaar uitgereikt 
aan François van den Dries, lid van onze eigen 

afdeling 23. François heeft flink wat publicaties 
over romeins glas op zijn naam staan (in de laatste 
editie van Westerheem staat een groot artikel van 
hem), heeft jaren geleden de onderafdeling rond 
Tilburg opgericht (die nu niet meer bestaat) en is 
ook actief in de museumwereld. Kortom, met recht 
verdiend. François was er zeer vereerd mee. 
 

 
 
Het middagprogramma bestond uit een bezoek 
aan het nabijgelegen provinciaal archeologisch de-
pot aan de Zaan en uit twee korte lezingen: ‘arche-
ologisch onderzoek in 2010 op en nabij de kerkterp 
van Westzaan’ door drs. P. Kleij, gemeentelijk 
archeoloog van Zaanstad en ‘recent nader 
onderzoek (DNA) op het skelet van een vrouw, nu 
bekend als Hilde uit Castricum’, door drs. Ing. P. a. 
van Eerden, beleidsmedewerker Bureau Cultuur, 
Cultuurhistorie en Archeologie van de provincie 
Noord-Holland. 
De dag werd afgesloten met een borrel. 
De Algemene Ledenvergadering is voor alle leden 
van de AWN toegankelijk. Volgend voorjaar zin in 
een zinvolle, leuke dag? Ga dan mee naar de ALV! 
Ine Pulles 
 
 


