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ACTIVITEITENKALENDER 
 
APRIL 
Zo 3  Studiedag van WOII tot Caesar, 

Archeologie van Oorlog en Conflict in 
Brabant door NBAG/Brabantsheem 

Za 9 Jaarvergadering AWN in Erfgoedhuis (p.9) 
Za 30 Start Romeinenweek  
 
MEI 
2-5 Tentoonstelling Romeinenweek Erfgoed-

huis Eindhoven (p.4) 
Vr 20 Excursie Jheronimus Bosch 500, Groot 

Tuighuis en Pieckepoort Den Bosch (p.11) 

JUNI 
Za 4 Excursie Eben Emaul*** 
 
JULI 
Za 2 Excursie Duivelsberg Nijmegen (p.13) 
 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 

 

WIST U DAT... 
 
 

... De jaarvergadering van AWN op 9 april in het Erfgoedhuis in Eindhoven plaatsvindt 

... deze wordt geopend door wethouder Mary-Ann Schreurs 

... Nico Arts vertelt over archeologie in Eindhoven 

... en er ook nog een leuk middagprogramma bij hoort (pag 9) 

... er weer leuke activiteiten op het programma staan  

... er veel is gebeurd en staat te gebeuren in het Erfgoedhuis (pag 3 en 4) 

... en er ook buienlandse gasten worden ontvangen (pag. 10) 

... AWN-ers ook opgraven buiten de landgrenzen en zelfs het journaal halen (pag 19).  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2016

Maart/April April April April

Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 28  4 11 18

Di 29  5 12 19

Wo 30 6 13 20

Do 31  7  14 21

Vr 1 8  15 22

Za 2 9 ALV AWN in Eindhoven 16 23

Zo 3 Studiedag NBAG/Brabantsheem 10 17 24

April/Mei Mei Mei Mei

Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 25  2 Romeinenweek tentoonst. 9 16  

Di 26  3 Romeinenweek tentoonst. 10 17  

Wo 27 Bestuursvergadering 4 Romeinenweek tentoonst. 11 18  

Do 28  5 Romeinenweek tentoonst. 12 19

Vr 29  6 Romeinenweek 13 20 Excursie Den Bosch

Za 30 Romeinenweek 7 Romeinenweek 14 21

Zo 1 Romeinenweek 8 Romeinenweek 15 22  

Mei Mei/Juni Juni Juni

Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

23 30  6 13

Ma 24  31  7 14  

Di 25  1 Bestuursvergadering 8 15  

Wo 26  2 9 16

Do 27  3  10 17

Vr 28  4 Excursie Eben Emaul 11 18

Zo 29  5 12 19

Juni Juni/Juli Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

20 27  4 11

Ma 21  28  5 12  

Di 22  29  6 13  

Wo 23  30 7 14

Do 24  1  8 15

Vr 25  2 Excursie Duivelsberg 9 16

Zo 26  3 10 17

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen en activiteiten  
9 april: Jaarvergadering van AWN 
De jaarvergadering van AWN vindt op 9 april 
plaats in het Erfgoedhuis in Eindhoven. De 
ochtend wordt geopend door wethouder Mary-Ann 
Scheurs en Nico Arts vertelt over archeologie in 
Eindhoven. Na de jaarvergadering volgt een lunch 
met daarna een interessant middagprogramma. Er 
is een rondleiding door historisch Eindhoven onder 
leiding van Nico Arts, in het Prehistorisch Dorp zijn 
verschillende activiteiten te doen en in het 
Erfgoedhuis zijn verschillende korte lezingen over 
schedel-reconstructie, Historisch Eindhoven als 
game, Grondradartechnieken van de WIMA en de 
ervaringen van drie Archeohotspots. Lees meer op 
pagina 9. 
 

Excursie 
20 mei: Jheronimus Bosch 500, bezoek Groot 
Tuighuis en Pieckepoort ’s-Hertogenbosch 

Ronald van Genabeek, gemeentelijk Archeoloog, 
van de afdeling Erfgoed in ’s-Hertogenbosch 
ontvangt AVKP-leden in het Groot Tuighuis (ook 
een Archeo-Hotspot). Hij toont ons computer-
animaties van de reconstructie van Den Bosch 
ontleend aan de schilderijen van Bosch in 3D en 
we (uniek) bezoeken de opgravingen van de 
Pieckepoort onder begeleiding van de stads-
archeoloog. Lees verder op pagina 11. 
 
2 juli: Duivelsberg in Nijmegen  
Bezoek deze exclusieve excursie naar dit 
natuurgebied dat bestaat uit de resten van ijstijd-
stuwwallen, dat door de eeuwen heen menselijke 
activiteiten aangetrok. Na de lunch in het beroem-
de pannenkoekenrestaurant “De Duivelsberg” en 
wordt ’s middags het het “Nationaal Bevrijdings-
museum” in Groesbeek bezocht. Lees meer op 
pagina 13. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Geschiedenis op Eindhovense basisschool  
Basisschool de Hasselbraam in Eindhoven heeft in 
mei een twee weken durend geschiedenisproject. 
De groepen hebben elk een eigen thema/periode 
gekozen zoals prehistorie, middeleeuwen en de 
tijd toen opa’ s en oma’ s kind waren. Het project 
wordt begonnen met een korte inleiding voor 270 
kinderen door de Eindhovense stadsarcheoloog 
waarin het middeleeuwse kind ‘Marcus van 
Eindhoven’ centraal staat. In de school komt een 
vitrine te staan met enkele archeologische/ his-
torische voorwerpen uit Eindhoven. Ook de recon-
structie van ‘Marcus van Eindhoven’ wordt daar 
tentoongesteld. Tevens zullen speciaal voor dit 
geschiedenisproject in het Erfgoedhuis rondlei-
dingen worden gegeven inclusief enkele onder-
zoeksactiviteiten voor kinderen. 
 
Herindeling vitrines Erfgoedhuis 
Tijdens de verhuizing naar het nieuwe Erfgoedhuis 
ruim een jaar geleden is de grote vitrinewand 
volgepropt met de meest interessante voorwerpen 
uit het archeologisch depot. Er bestond toen nog 
geen goed zicht op het volume van deze museale 

voorwerpen. De vondsten zijn per type en grond-
stof gesorteerd en dienen op deze manier in eerste 
instantie als vergelijkingscollectie.  

Foto: Laurens Mulkens 

 
De vondsten zijn bijna overwegend afkomstig uit 
Eindhoven en dateren grotendeels uit de dertiende 
tot en met de twintigste eeuw. Deze opstelling zal 
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in educatief opzicht worden verbeterd, namelijk 
door de vond-sten in eerste instantie chronologisch 
te rangschik-ken en in tweede instantie naar type 
en grondstof. Aldus ontstaat een tijdvenster van de 
materiële overblijfselen van Eindhoven vanaf het 
begin van de dertiende eeuw. 
Alle oudere vondsten zullen in de kleine vitrine-
wand worden geplaatst waarbij ook beter aandacht 
kan worden besteed aan de fraaie verzameling 
steentijdvondsten. In april zal worden begonnen 
met de herindeling. Uiteraard zal in de nieuwe op-
stelling ook uitleg worden gegeven over wat er in 
de vitrines te zien is. 
Het werk zal worden uitgevoerd door Digna van de 
Vathorst (studente archeologie in Leiden) in het 
kader van haar stage met hulp van Nico Arts en 
Ben van den Broek. 
 
Herinrichting omgeving Erfgoedhuis 
Vanaf begin mei zal het terrein pal voor het 
Erfgoedhuis opnieuw worden ingericht. Het riool 
zal worden vervangen. Ook zal het grote witte 
hekwerk bij de ingang van het terrein worden 
verwijderd en er zullen (betaalde) parkeerplaatsen 
worden aangelegd. De werkzaamheden zullen in 
de rest van dit jaar in zes fasen worden uitgevoerd 
waarbij begonnen zal worden aan de zijde van de 
Nachtegaallaan (die in mei tijdelijk zal worden af-
gesloten). Uiteindelijk komt het Erfgoedhuis langs 
een openbare weg komen te liggen (genaamd 
Gasfabriek). De bedoeling is om in 2017 het terrein 
definitief in te richten waarbij ook de groenstroken 
pal langs het Erfgoedhuis zullen worden verwij-
derd. Hier zullen vermoedelijk verplaatsbare 
plantenbakken komen te staan. 
 
Boeken te geef 
In de werkruimte van het Erfgoedhuis staan nog tot 
eind mei op een verrijdbare tafel enkele dozen met 
dubbele boeken en tijdschriften over archeologie. 
Hieronder bevinden zich een aantal afleveringen 
van de Berichten van de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek. Liefhebbers kunnen 
ze gratis meenemen.  
 
Jaarverslag 
De gemeentelijke medewerkers het Erfgoedhuis 
Eindhoven hebben een overzicht gemaakt van hun 
werkzaamheden in 2015 en hun plannen gepre-
senteerd voor 2016. In maart is dit uitgegeven in 
een fraai vormgegeven brochure die gratis kan 

worden verkregen op het Erfgoedhuis. De digitale 
versie is te zien op www.eindhoven.nl/erfgoedhuis.  
 

 
Foto: Laurens Mulkens 

 
Romeinenweek 
Tijdens de nationale Romeinenweek (30 april – 8 
mei) zal in het Erfgoedhuis speciale aandacht wor-
den gegeven aan archeologische gegevens over 
de Romeinse tijd in Eindhoven. Er wordt onder 
meer een tentoonstelling ingericht. Informatie daar-
over is te vinden op de website van de Romeinen-
week: www.romeinenweek.nl 
 

 
 
Dorpsopgraving met veldcursus in Eindhoven 
(Stratum) 
In juni wordt gestart met wederom een groot-
schalige opgraving in Eindhoven. Dan zal worden 
begonnen met de opgraving van ongeveer 1 hec-
tare middeleeuwse dorpskern van Stratum (thans 
een wijk in Eindhoven). De opgraving betreft in 
hoofdzaak laatmiddeleeuwse dorpserven en wordt 
uitgevoerd door het bedrijf RAAP(zuid) uit Weert 
onder dagelijkse leiding van archeoloog Jan Roij-
mans. Tijdens deze opgraving zijn studenten en 
vrijwilligers welkom.  
Bij voldoende belangstelling zal op twee zater-
dagen in juni/juli een basisveldcursus voor archeo-
logen worden gegeven met een inleiding op een 
donderdagavond. Liefhebbers daarvoor kunnen 
zich opgeven op erfgoedhuis@eindhoven.nl . Voor 
leden van de AWN/AVKP en andere vaste mede-
werkers van het Erfgoedhuis is deze cursus gratis.  
  

http://www.eindhoven.nl/erfgoedhuis
http://www.romeinenweek.nl/
mailto:erfgoedhuis@eindhoven.nl


 

5 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

VUhbs Nov. 2015-2016 

Waalre – Julianalaan 19 (proefsleuven) ?? 2016 

Bergeijk – Riethovensedijk (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Vessem – De Donk (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Mierlo – Overakker (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Best – Sonseweg 11-13 (proefsleuven) ?? 2016 

Hooge Mierde – De Baan (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Reusel- De Voort (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Oirschot – Westfields (proefsleuven) Grontmij ? Maart/april 2016 

Netersel – locatie Hems (proefsleuven) ?? 2016 

Bladel – Randweg (proefsleuven) ?? 2016 

Spoordonk – Kleine Beerze (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Oirschot – Beerseweg 9 (proefsleuven) ?? 2016 

Heeze – Kleine Dommel (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2016 

Valkenswaard – Dommeldal (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2016 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven met mogelijke 
doorstart) 

ADC? 2016 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? 2016 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2016? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2016? 

 
 
 
 
 
 

BOEKEN VAN MATRIJS VOOR JUBILEUMPRIJZEN 
 
 
Begin 2016 viert de Stichting Matrijs haar 
vijfendertigjarig bestaan. Dit heuglijke feit vieren ze 
met een jubileumverkoopactie. Van maart tot en 
met juni 2016 zal een veertigtal titels tijdelijk een 
lagere prijs kennen.  
Voorbeeld: Van Onder heide en akkers. De 
archeologie van Noord-Brabant tot 1200 van E. 
van Ginkel en L. Theunissen. De vaste verkoop-
prijs van € 39,95 is tijdelijk € 19,95.  

Kijk voor alle deel-
nemende titels en 
actievoorwaarden op 
www.matrijs.com  

 

http://www.matrijs.com/
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Een bronzen speerpunt uit Gemert 
Op oudejaarsdag 31 december 2015 vond Ben 
Spierings in de buurt van Daalhorst in Gemert met 
zijn metaaldetector een speerpunt.  
Het voorwerp bleek gemaakt te zijn van brons, 
maar was bedekt met een dikke koek van 
ijzerroest. De dikke laag ijzerroest is er op terecht 
gekomen, omdat de speerpunt eeuwenlang op een 
plek heeft gelegen waar veel ijzerrijk water 
voorkwam. De vindplaats ligt iets ten zuiden van 
de Breuk van Gemert-Zuid. Die breuk veroorzaakt 
ter plaatse wijst: uit de ondergrond kwelt veel 
ijzerrijk water op, dat in sloten zorgt voor roodbruin 
water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
dikke roestlaag op de speerpunt aanwezig is. De 
vindplaats ligt bovendien in het voormalige dal van 
de Broekloop. Dat was een natuurlijke waterloop 
ter plaatse, die tijdens de ruilverkavelings-
werkzaamheden in de vorige eeuw geheel verdwe-
nen is. In het terrein zelf is de Broekloop of een 
restant ervan niet meer zichtbaar. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft de speerpunt eeuwenlang 
juist in die beek gelegen.  
De speerpunt is op het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond (in Eindhoven) in onder-
zoek. Dirk Vlasblom (restaurator in Erfgoedhuis 
Eindhoven) heeft de vondst grotendeels schoon 
gemaakt. Alleen de schachtkoker zit nog vol met 
ijzeroer. Stadsarcheoloog Nico Arts maakte een 
korte beschrijving van de speerpunt. Hij geeft aan 
dat er zich in de schachtkoker onder elk blad een 
bevestigingsgaatje bevindt. Misschien is er ook 
nog een stukje hout van de steel in bewaard 
gebleven. Dat zou betekenen dat er nog een C14 
datering mogelijk is voor de ouderdomsbepaling. 
Nu kan alleen gezegd worden dat de bronzen 
speerpunt dateert uit de midden- of late bronstijd 
(circa 1600 - 800 v.Chr.). Opvallend is verder dat 
er geen sporen van gebruik op speerpunt te zien 
zijn. De gangbare opvatting is dat dit soort 
voorwerpen geïnterpreteerd kunnen worden als 
zogenaamde rituele deposities: opzettelijk in een 
beekdal gedeponeerde voorwerpen. Vaak liggen 
ze op doorwaadbare plaatsen in het beekdal.  
En juist dat blijkt bij de Gemertse speerpunt ook 
het geval te zijn. De vindplaats ligt in de directe 
omgeving van de plaats waar een verdwenen 
zandweg, parallel aan de voorloper van de huidige 
straat Daalhorst, de voormalige Broekloop 
overstak.  
 

 
De bronzen speerpunt van Gemert met de afmetingen: 
163x42x26mm. (foto Laurens Mulkens) 

Jan Timmers 
 
De muntvondst van De Mortel 
In het jaarboek van munt- en penningkunde van 
2015 verscheen een artikel over een bijzondere 
vondst van vijf munten in De Mortel in januari 
2015.

1
 We citeren: “eerst twee Keulse penningen 

en één Utrechtse, en enkele dagen later nog een 
Utrechtse en een Luikse. De munten werden 
verspreid aangetroffen op een oppervlakte van on-
geveer twee vierkante meter. De grond was ver-
ploegd, en bovendien leek er grond uit een nabij 
gelegen sloot te zijn gestort. Qua periode passen 
de munten goed bij elkaar. Er hoeft dan ook 
nauwelijks aan te worden getwijfeld dat de munten 
oorspronkelijk bij elkaar hoorden en samen zijn 
gedeponeerd of verloren.” 
In het artikel worden de munten gedetailleerd 
beschreven. De Utrechtse munten (figuur 1 en 2) 
zijn geslagen door de Utrechte bisschop Burchard 
(1099-1112). De Luikse munt (figuur 3) is van 
bisschop Otbert (1091-1119) en de twee Keulse 
munten (figuur 4 en 5) zijn van bisschop Frederik I 
van Schwarzenburg (1100-1131). Opvallend is dat 
alle munten geslagen zijn door bisschoppen en 
dan ook nog uit verschillende bisschopssteden. De 
munten van Utrecht zijn uiterlijk in 1106 geslagen. 
De Luikse munt is een unicum. Tot nu toe is 
eenzelfde munt nog niet eerder gezien. De munten 
moeten kort na 1106 begraven zijn. 
Het is een bijzondere vondst. Immers, afgezien 
van losse vondsten, zijn uit de periode rond het 
jaar 1100 nauwelijks muntvondsten bekend uit de 
Nederlanden en het aangrenzende Rijnland. We 
citeren verder: “De vondst De Mortel 2015 is 
(vooralsnog?) het vroegste bewijs van een 
gemengde circulatie op het huidige Nederlandse 
grondgebied (een recent opgegraven muntvondst 
in Geldermalsen is op zijn vroegst in 1113 
begraven). De samenstelling van de vondst De 
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Mortel 2015 geeft mooi weer dat de vondstlocatie 
is gelegen tussen Keulen, Luik en Utrecht.” 
Waarom de munten destijds begraven zijn is niet 
bekend. Op oude akkers worden met een 
metaaldetector regelmatig munten en andere 
bijzondere vondsten aangetroffen. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat deze vondsten in de akker 
begraven zijn als offer of als dank voor een 
geslaagde oogst. De munten van De Mortel zijn 
echter uit een veel vroegere periode dan andere 
muntvondsten op akkers. Of ze met hetzelfde doel 
in de grond terecht gekomen zijn is vooralsnog 
onduidelijk. 
 

 

 

 
Jan Timmers 
1. Jos Benders, Bouke Jan van der Veen & Steef van 
Creij; De muntvondst De Mortel (Gemert) 2015, 
verborgen begin twaalfde eeuw. Een vroeg bewijs van 
gemengde circulatie; Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 102 (2015), 97-102. 
2. Jan Timmers; Oogst van gewijde grond, 
Muntvondsten van Gemertse akkers; Gemerts Heem 
2011, nr 4, blz 1-4. 

 
Waarneming van een muurfundering in kasteel 

Heeze-Eymerick 

In het kader van onderhoud van de zuidelijke 

tuinmuur op het kleine binnenterrein van kasteel 

Heeze-Eymerick, eind 2015, moest de fundering 

van deze muur tot minimaal een halve meter 

beneden maaiveld worden blootgelegd.  

Leden van Archeologische Vereniging Kempen en 

Peelland en Heemkunde Kring “De Heerlijkheid 

Heeze, Leende, Zesgehuchten” kwam dit voor-

nemen ter ore en kregen van de Baron en zijn 

beheerder toestemming om de werkzaamheden te 

mogen observeren. Deze moeite werd ruimschoots 

beloond: direct onder de tuinmuur kwamen de 

massieve resten van een ruim anderhalve meter 

dikke fundering tevoorschijn.  

Projectie van het vrijgelegde gebied (rood) over de 

historische kaart van architect Post uit 1662 (als 

voorbereiding op de grote verbouwing laat 17
e
 

eeuw) laat zien dat deze fundering deel uitmaakt 

van de eerste grote ommuring van kasteel 

Eymerick (Afbeelding 1), waarschijnlijk opgericht 

rond 1350. Afbeelding 2 geeft een impressie van 

het onderzochte terrein, waarbij de massieve 

muurfundering onder de tuinmuur goed te zien is. 

Binnenkort verschijnt een uitgebreide rapportage 

van alle waarnemingen en metingen. 
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Afbeelding 1 Het opgravingsgebied (rood) geprojecteerd 

op de historische kaart (Tekening: Peter Seinen). 

 

 

 

 

Afbeelding 2 Impressie van de werkzaamheden (Foto: 

Guus Braun). 

 
 
 

TWEE ROOISE BOOMSTAMPUTTEN 
 

 

Dinsdag 19 april a.s. organiseert de heemkundige 
kring De Oude Vrijheid een lezing in Cultureel 
Educatief Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode. 
Aanvang 20.00 uur. Het onderwerp zal zijn "Twee 
Rooise boomstamputten". 
De lezing wordt gegeven door Bert Smith, lid van 
de Werkgroep Archeologie van De Oude Vrijheid. 
Hij zal van beide boomstamputten uiteenzetten 
hoe ze zijn opgegraven, geconserveerd en opge-
steld. Ook andere vondsten uit de Rooise bodem 
komen ter sprake. Het verloop van de opgravingen 
tot en met de opstelling wordt toegelicht aan de 
hand van twee filmpjes. Een korte versie, van een 
van de filmpjes, is te zien op YouTube: "Rooise 
boomstamput". 
De eerste boomstamput, de Rooise boomstamput, 
is in het uitbreidingsplan "Kerkstraat en omgeving" 
naast de Martinuskerk in 2003 opgegraven. Deze 
boomstamput is te bezichtigen in Atrium A van Hof 
van Rode in de Deken van Erpstraat te Sint-
Oedenrode. De andere boomstamput is in 2007 
opgegraven in het uitbreidingsplan "Rooise Zoom" 
en is daarom daar naar vernoemd. Deze 
boomstamput staat opgesteld en is te bezichtigen 

in de entree bij de receptie van boomkwekerijen 
van den Berk aan de Bestseweg te Sint-
Oedenrode. 

 
Belangstellenden die geen lid zijn van onze heem-
kundige kring wordt een bijdrage van € 2,= 
gevraagd. 
 
Hans Hendriks 
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ALV AWN OP 9 APRIL 
 
 
De Algemene Ledenvergadering van de AWN is dit 
jaar in Eindhoven, in het Erfgoedhuis. Alle leden 
zijn daar welkom, zowel bij de vergadering en/of 
het middagprogramma. Een mooie gelegenheid 
om andere AWN-ers te spreken en als AVKP te 
laten zien wat wij te beiden hebben. 
Wel graag vooraf aanmelden. 
 
Het programma is er als volgt uit: 
10.00 - 10.30 uur Ontvangst  
10.30 - 10.35 uur Opening voorzitter 
10.35 - 10.45 uur Welkomstwoord door cultuur-

wethouder Mary-Ann Schreurs 
10.45 - 11.00 uur Archeologie van Eindhoven, 

Nico Arts, gemeentearcheoloog 
11.00 - 12.15 uur Ledenvergadering  
12.15 - 13.15 uur Lunch 
13.15 - 16.00 uur Middagprogramma, keuze uit 

drie mogelijkheden, zie 
toelichting 

16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een 
drankje in het Erfgoedhuis.  

 
Voor het middagprogramma kun je kiezen uit drie 
mogelijkheden: 
a. rondleiding door het Erfgoedhuis en toelich-

ting op de ArcheoHotspot in Eindhoven en 
ervaringen elders. Aansluitend presentatie 

van bijzondere activiteiten, zoals schedel-
reconstructie (Ine Boermans), bodemradar 
(Ruud Hemelaar) en 3D reconstructie van 
middeleeuws Eindhoven (Rob Schlooz) 

b. stadswandeling o.l.v. Nico Arts 
c. bezoek aan het preHistorisch Dorp Eindhoven 

waar je kunt meedoen aan het lemen van een 
wand, een eenvoudige spatel smeden of 
‘Romeins’ landmeten. 

Je kunt ’s morgen bij de ontvangst aangeven aan 
welk programma je wilt deelnemen. Voor het 
bezoek aan het preHistorisch Dorp geldt een 
maximum van 20 deelnemers. 
 
Deelname 
Deelnemers, ook degenen die niet aan de lunch en 
het middagprogramma wensen deel te nemen, 
kunnen zich nog aanmelden met een kaartje, brief 
of e-mail bij de landelijk secretaris van de AWN, 
Fred van den Beemt, Ruiterakker 19, 9407 BE 
Assen, secretaris@awn-archeologie.nl  
Dieetwensen t.a.v. de lunch graag vermelden. 
 
Voor deelname aan de lunch en het middag-
programma (introducé(e) zijn welkom) dient men 
per persoon € 17,50 over te maken op bank-
rekening NL40 INGB 0000 5778 08 ten name van 
de Penningmeester AWN. 

 
 
 
 
 

BIJEENKOMST OVER BOOMTEELT EN ARCHEOLOGIE 
 
 
Op 21 april organiseert Erfgoed Brabant een 
netwerkbijeenkomst over dit thema met als titel 
‘Ontworteld Brabant’. Deze bijeenkomst vloeit 
voort uit het werkbezoek van gedeputeerde Henri 
Swinkels, vorig jaar november in het Dommeldal. 
De problematiek van boomteelt op archeologisch 
en landschappelijk waardevolle gebieden is daar 
geïllustreerd. Op de netwerkbijeenkomst wordt hier  
verder over doorgepraat. Wat zijn de bedreigingen 
en hoe ernstig zijn die?. Welke oplossingen zijn 
er? Met Sint Oedenrode als voorbeeld wordt 
daarover in gesprek gegaan met onder andere een 

boomkweker en de voorzitter van het Roois 
landschap. 
 
De bijeenkomst is in Usine Eindhoven. Start om 
17:30 uur met gezamenlijke lichte maaltijd. Van 
18:00 tot 19:15 uur is er eerst een gesprek over de 
ervaringen in Sint Oedenrode en aansluitend 
discussie. Daarna volgt nog een borrel. 
Kosten € 12.50 inclusief maaltijd en borrel. 
Aanmelden voor 5 april bij info@erfgoedbrabant.nl 
o.v.v. netwerkbijeenkomst ontworteld Brabant.  

 

  

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
mailto:info@erfgoedbrabant.nl
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EUROCITIES CULTURE FORUM IN ERFGOEDHUIS 
 
 

 
Op vrijdag 18 maart was een internationaal 
gezelschap op bezoek in het Erfgoedhuis in 
Eindhoven. De groep bestond uit cultuur-
ambtenaren uit allerlei Europese steden; onder 
andere Rotter-dam, Gent (B), München (D), 
Leipzig (D), Belfast (UK), Bratislava (Sk), Oulu (Fi), 
Nantes (Fr), Praag (Cz), Wenen (Ch), Warsaw. 
(Pl) en Vilnius (It).  
Het thema van dit Eurocities cul-ture forum was 
‘Technologies as a gamechanger for culture’, over 
de samenhang van kunst, we-tenschap en 
technologie.  

 
In het erfgoedhuis werd het thema ‘Young people 
and culture’ besproken. Wij hebben met de opgra-
vingenronde Catharinakerk en ‘Marcus van Eind-
hoven’ als icoon natuurlijk de ultieme relatie tussen 
technologie (DNA-analyses en forensische tech-
nieken), jonge mensen (het levensverhaal van 
Marcus), cultuur- en erfgoededucatie, in eigen 
huis. De deelnemers waren dan ook enthousiast 
en geïnspireerd.  
 
Theo de Jong 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
Ook de allerkleinsten krijgen geschiedenisles in het 
Erfgoedhuis Eindhoven. 
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JHERONIMUS BOSCH 500, BEZOEK GROOT TUIGHUIS EN 
PIECKEPOORT ’S-HERTOGENBOSCH 
 
Op vrijdag 20 mei zijn wij als AVKP leden, van 
harte welkom bij Ronald van Genabeek, gemeen-
telijk Archeoloog, van de afdeling Erfgoed in ’s-
Hertogenbosch. 
Daar in het Groot Tuighuis, ook een Archeo-
Hotspot, is een tentoonstelling te zien, waarin de 
stad waarin Jeroen Bosch 500 jaar geleden leefde, 
centraal staat. De Afdeling Erfgoed ’s-Hertogen-
bosch ontwikkelde computeranimaties in 3D die de 
gebouwen en straten van toen tonen. Personages 
ontleend aan de schilderijen van Bosch vertellen in 
die gebouwen hoe zij leefden. Zoals de pelgrim in 
de Oude Sint-Jacobskerk, de lakenhandelaar op 
de Markt en de huisvrouw bij haar gedekte tafel in 
het middeleeuwse huis. Archeologische vondsten 
en bouwelementen uit de tijd van Jheronimus 
Bosch, ontdekt bij onderzoek in ’s-Hertogenbosch, 
zijn integraal onderdeel van de tentoonstelling. Ze 
zijn de bouwstenen waarop de reconstructie van 
‘de stad van Bosch’ is gebaseerd. Ook docu-
menten uit de tijd van Bosch worden getoond. Het 
Groot Tuighuis is gevestigd in de Oude Sint-
Jacobskerk, gebouwd tussen 1430 en 1500. 
Jheronimus Bosch is hier ook zelf geweest: de 
bezoeker loopt dus letterlijk in de stad van Bosch! 

 

Ook start de gemeente ’s-Hertogenbosch half april 
2016 met het archeologisch onderzoek naar de 
restanten van de voormalige stadspoort, de 
Pieckepoort. De gegevens uit het archeologisch 
onderzoek naar de Pieckepoort zijn nodig voor de 
verdere restauratie van de Vestingwerken. Het 

onderzoek naar de Pieckepoort vindt bewust 
plaats in 2016, het Jeroen Bosch 500 jaar. De 
poort stond er immers ten tijde van Jeroen Bosch 
in volle glorie. Voor onze AVKP leden een ’unieke’ 
kans om de opgravingen onder begeleiding van de 
stadsarcheoloog te bezoeken. Ook komen er twee 
zeecontainers waarin exposities zijn inricht over de 
geschiedenis van de Pieckepoort en de opgra-
vingen. 

Nadere informatie 
Aanmelden is niet nodig. 
Naar keuze: direct en individueel naar het Groot 
Tuighuis, Bethaniestraat 4, ’s-Hertogenbosch, ver-
zamelen daar 13:00 uur. Of gezamenlijk per trein 
vanuit Eindhoven 10:48 (spoor 5) (groepskaartjes). 
Voor een korte wandeling langs bijzondere plekken 
en “staande quick-lunch”: verzamelen we om 
11:15 uur bij de “Moerasdraak” voor station Den 
Bosch. 
Start programma onder leiding van Ronald van 
Genabeek om 13:00 uur bij het Groot Tuighuis, 
Bethaniestraat 4, ’s-Hertogenbosch. 
 
Zie: 
www.bosch500.nl/nl/manifestatie/bosch-
experience/groot-tuighuis-de-stad-van-bosch 
www.bosch500.nl/nl/jheronimus-bosch 
www.stadsarchief.nl/nieuws/bericht/archeologisch-
onderzoek-pieckepoort-van-start/ 
 
Vriendelijke groet, 
Herbert Vorwerk en Peter Seinen 

 

  

http://www.bosch500.nl/nl/manifestatie/bosch-experience/groot-tuighuis-de-stad-van-bosch
http://www.bosch500.nl/nl/manifestatie/bosch-experience/groot-tuighuis-de-stad-van-bosch
http://www.bosch500.nl/nl/jheronimus-bosch
http://www.stadsarchief.nl/nieuws/bericht/archeologisch-onderzoek-pieckepoort-van-start/
http://www.stadsarchief.nl/nieuws/bericht/archeologisch-onderzoek-pieckepoort-van-start/
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AANRADER: EEN WONDERLIJKE KLIM 
 

 

Afgelopen januari las ik op de sociale media dat 
het mogelijk is om op het dak van de Sint Jan 
kathedraal in ’s-Hertogenbosch te lopen. Ik kocht 
meteen via de website een entreekaartje en 
combineerde deze met een bezoek aan de Jeroen 
Bosch-tentoonstelling. Zo stond ik op 5 maart in de 
rij in het Noord Brabants Museum. Na de prachtige 
en indrukwekkende schilderijen en prenten van de 
beroemde schilder goed gezien te hebben, stond 
ik eerder buiten dan ik gedacht had. Ik wandelde 
door de mooie historische binnenstad om de 
prachtige Sint Jan weer van binnen te zien. Na 
koffie met gebak op de markt liep ik eerst naar het 
ingestorte historische pand. Het bood een unieke 
kijk naar de binnenkant. Weer terug bij de 
kathedraal kocht ik in het voorportaal van de 
steigers twee boeken over de bouwhistorie en de 
luchtboogbeelden. Precies om 14 uur beklom ik 
onder begeleiding van een gids de trappen van de 
steigers om opeens ter hoogte van het dak te 
staan. Eerlijk gezegd vond ik het een waanzinnig 
moment om daar te mogen komen. Na een 
inleidende praatje van de gids betraden we echt 
het dak via metalen treden en houten vlonders. 
Wel nadat de beroemde engel met de mobiele 

telefoon gespot was. We liepen rond het 
middenstuk van de kerk tussen beiden torens en 
boven de steunbogen. Ik stond echt oog in oog 
met beelden die de steunbogen al versierden in de 

tijd van Jeroen Bosch. Die beelden zijn allemaal 
mannen en monsters, behalve 1 beeld dat een 
vrouw voorstelt. Het zijn allemaal replica’s uit de 
negentiende eeuw. De echte overgebleven 
beelden staan in het museum De Bouwloods langs 
de kerk. Ook heb ik met mijn leken ogen flink de 
kost gegeven over de bouwconstructie. Volgens 
mij hebben de bouwlieden in de Middeleeuwen 
een stevig gebouw neergezet die wel bestand is 
tegen invloeden van buiten en binnen. Van de 
historische binnenstad kun je weinig zien vanaf het 
dak doordat er allerlei bouwconstructies gemaakt 
zijn die het zicht belemmeren. Ik zou iedereen 
willen aanraden om van deze zeldzame 
gelegenheid gebruik te maken. Degene die 
bedacht heeft om het dak open te stellen voor 
publiek krijgt van mij een 
dikke pluim. Zie website 
www.eenwonderlijkeklim.nl  
 
Frank de Kleyn 

 

  

http://www.eenwonderlijkeklim.nl/
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HERNIEUWDE OPROEP EXCURSIE “DUIVELSBERG” IN 
NIJMEGEN  NIEUWE DATUM: ZATERDAG 2 JULI 
 
 
De “Duivelsberg” in Nijmegen is een natuurgebied 
dat bestaat uit de resten van ijstijd-stuwwallen. 
Deze natuurlijke verhoging in het landschap heeft 
door de eeuwen heen menselijke activiteiten 
aangetrokken. Zowel de Romeinse bezetting, de 
vroege Middeleeuwen en de tweede wereldoorlog 
hebben hun sporen nagelaten. Onze AWN 
zustervereniging uit Nijmegen wil exclusief voor 
ons een “Grand Tour Duivelsberg” organiseren. 
Hierbij zal een uitleg worden gegeven over de 
vorming en het nog zichtbare resten in het 
landschap, zoals onder andere motte-heuvels, 
loopgraven en mitrailleursnesten. 
Na afloop kunnen we lunchen in het beroemde 
pannenkoeken restaurant “De Duivelsberg” en 
gaan we in de middag door naar het “Nationaal 
Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek. 
 

 
Foto Raphael Schmid, Bunker van een voorpost. 

Een mogelijk programma 
08:30 Vertrek uit Eindhoven (Erfgoedcentrum) 
10:00 Start “Grand Tour Duivelsberg” 
12:30 Lunch (mogelijk Pannenkoekenrestaurant 
 “De Duivelsberg”) 
14:00 Bezoek aan het “Nationaal Bevrijdings-

museum” in Groesbeek 
15:30 Vertrek naar Eindhoven 
17:00 Aankomst in Eindhoven, wellicht voor een 

borrel en / of maaltijd 
Door een beperking van de groepsgrootte is de 
inschrijving beperkt tot 15 personen. 
Voor we deze excursie gaan organiseren willen we 
eerst weten of er voldoende belangstelling is. 
 
De datum van de excursie staat reeds vast: 
zaterdag 2 juli 2016 
 
Dit is nog geen definitieve inschrijving, maar er 
wordt wel rekening gehouden met de volgorde van 
de voorinschrijving. 
Goed ter been zijn is wel een voorwaarde voor 
deelname. Het wordt een 2½ uur durende 
wandeling in geaccidenteerd terrein. 
 
De kosten (rondleidingen, toegang en 
reisonkosten) zullen rond de 20 Euro uitkomen. 
Voorinschrijving kan gedaan worden door te 
mailen naar: seinen@onsbrabantnet.nl 
 

 
 
 
 

VERSLAG EXCURSIE HAARLEM 
 
 
Op 4 februari was er een excursie naar Haarlem. 
In deze week was er een opgraving in de Sint 
Bavo en Sem Peters archeoloog wilde ons 
ontvangen. Met 8 leden van de AVKP maakten we 
gebruik van deze mogelijkheid en werden we  
gastvrij ontvangen. Ze bezorgden ons een 
prachtige dag. Deze dag begon in het 
Archeologisch Museum gehuisvest in de kelder 
van de Oude Vleeschhal aan de Markt. 
Conservator Marjolein van den Dries en 
archeoloog Sem Peeters vertelden ons over hun 

locatie de tentoonstelling en de opgravingen in 
Haarlem m.n. de Bavo en het Wilsonsplein.  
Daarna bezochten we de opgraving in de Sint-
Bavo. Deze opgraving o.l.v. Stadsarcheoloog Anja 
Van Zalinge en medewerking van leden van de 
Archeologische Werkgemeenschap Haarlem. We 
kregen een uitvoerige rondleiding van Sem 
Peeters en spraken met de bouwhistoricus Andre 
Numan. Bijzonderheden bij deze opgraving wil ik 
graag weergeven. 
 

mailto:seinen@onsbrabantnet.nl
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Vondsten 
Naast de nodige muren werden diverse andere 
vondsten gedaan, waaronder onderdelen van 
skeletten. De graven zijn in de negentiende eeuw 
massaal geruimd, waardoor tijdens de opgraving 
veelal losse onderdelen werden aangetroffen. 
Alleen op het allerdiepte niveau waren nog enkele 
begravingen aanwezig. Daarnaast werden tijdens 
het graven en zeven van de grond diverse scher-
ven keramiek aangetroffen en kon met behulp van 
de metaaldetector tientallen munten worden gebor-
gen. Een zéér bijzondere vondst werd door de 
Haarlemse stadsarcheoloog tijdens het zeven van 
de grond gevonden, namelijk een fraaie pijlpunt 
van vuursteen uit de steentijd. Deze pijlpunt 
dateert van ver voor de kerk, maar illustreert wel 
dat er al heel lang geleden ‘Haarlemmers’ op deze 
locatie met pijl en boog rondliepen. 
 

 
 
Kelder 
Aan de zijde van de Oude Groenmarkt werd 
onderzocht of de veertiende eeuwse bakstenen 
opvolger van de tufstenen kerk niet wat breder is 
geweest dat tot nu toe werd aangenomen. Aan-
leiding hiervoor vormde de vondst van een kelder 
onder de zeventiende eeuwse aanbouw. In de 
keldermuur werden tal van grote oude maten 
bakstenen en een fragment tufsteen waargeno-
men. Dit jaar stond de zoektocht naar de (zij-

ingang van de tuf-
stenen kerk cen-
traal. Deze zou 
zich, op basis van 
de standaard bouw-
wijze, in de noord-
muur aan de zijde 
van de Grote Markt 
moeten bevinden. 
De vraag was dan 
ook of er nog iets 
van de oorspronke-
lijke ingang zou 
resteren. Het lijkt er 
ook op dat deze is gevonden, al vergt het nog de 
nodige studie. Daarnaast is er weer allerlei 
muurwerk gevonden. Een deel hiervan is van 
tufsteen, maar er zit ook veel baksteen tussen. 
Van de buitenzijde van de tufstenen noordmuur is 
ook een prachtige plint blootgelegd. 

 
Na de lunch werden we ontvangen op de 
Archeologische dienst aan de Vrouwenstraat. Paul 
van Kempen gaf een uitvoerige rondleiding. De 
gerestaureerde Kerk is een pracht onderkomen. 
 

 
Hierna kwamen we na een korte stadswandeling in  
het Teylersmuseum . Dit museum is al een bezoek 
waard vanwege zijn bouw interieur en vaste 
collectie, nu is er een expositie over Hollandse 
Winterlandschappen en Griekse en Romeinse 
Goden van de oudheid tot heden. 
Carel van den Boom 

https://archeologischewerkgroephaarlem.files.wordpress.com/2016/02/dsc09369.jpg
https://archeologischewerkgroephaarlem.files.wordpress.com/2016/02/dsc09448.jpg
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TUSSEN BASTION EN MOLSHOOP 
Verslag wandeling Bossche vestingswerken 
 
Op zaterdag 05 maart zijn wij met een groep van 
15 enthousiaste deelnemers gaan wandelen langs 
de Bossche Vestingwerken. De wandeling vond 
plaats onder leiding van Herbert Vorwerk en Johan 
Weterings. Herbert had, zoals wij dat van hem 
gewend zijn, veel werk gestoken in de voor-
bereiding van deze wandeling. Hij wist ons dan 
ook, op de meest frappante locaties, alles te 
vertellen over de historie. Ook Jelle kon op vele 
plaatsen een bouwkundige toelichting geven. Hier 
is een welgemeend compliment op zijn plaats, 
omdat ik als geboren Bosschenaar, weliswaar ben 
opgegroeid met de Citadel en de Bossche 
stadsmuren, maar de bredere context is mij 
vandaag pas duidelijk geworden. 
 
Aangekomen op het station in Vught, stonden wij 
even stil bij het herdenkingsmonument van de 
getransporteerde gevangenen vanuit Kamp Vught. 
Gelukkig waren de weergoden ons op deze dag 
gunstig gezind en zo liepen wij langs de Lunetten 
(1844-1848) die de “Stelling van Vught” vormen ter 
verdediging van ’s Hertogenbosch. 
 

 
 
Bij het monument van de “Slag van Lekkerbeetje” 
op de Vughter Heide vond in 1600 de laatste 
ridderslagplaats. Wij troffen er een (Brabants) 
gezellige horeca gelegenheid aan, waar wij onze 
eerste koffiepauze hadden. 
De pas zat er daarna weer goed in en wij liepen 
door de bossen, langs Nationaal Monument Kamp 
Vught en de Fusillade plaats (indrukwekkend!) 
naar het volgende verdedigingswerk. Door de 
bossen, langs het Drongelense kanaal, over de 
oude dijk, richting Den Bosch waar wij Fort Isabella 
(1615) bezochten. 

In “De pure Keuken”, binnen het fort, hebben wij 
de lunch gebruikt. (een bezoek waard) 
Tijdens mijn militaire diensttijd, (bleek) ik ook al 
eens bij Fort Isabelle op bezoek te zijn geweest en 
het was leuk om te zien dat deze legerplaats een 
zeer functionele herbestemming heeft gekregen. 
 

 
 
De stemming zat er goed in en aangekomen op de 
locatie van de verdwenen Pieckepoort (1399) op 
het Wilhelminaplein (voorheen het beruchte Heet-
manplein), liepen wij langs de westelijke stads-
wallen Den Bosch rond. Een blik op de nieuwe 
Paleisbrug die de schoolboulevard met de stad 
verbindt. In de afgelopen jaren zijn de stadswallen 
met veel energie (en geld) in oude luister hersteld. 
Bij de Sint Janspoort (in de stadswal) is zelfs een 
informatiecentrum gekomen. 
Herbert een getogen Bosschenaar kon het niet 
laten de diverse molshopen aan een aandachtige 
studie te onderwerpen en zo vond hij oester-
schelpen, pijpensteeltjes en stukjes aardewerk. 
Ook de Citadel, gebouwd tussen 1637 en 1642, na 
de inname van de stad door Frederik Hendrik, 
werd bewandeld. Hier is een herbestemming voor 
gevonden: het Brabants Historisch Informatie 
Centrum is er gevestigd. 
Inmiddels murw van alle bastions en 
verdedigingswerken, liepen wij door de nieuwe 
parkeergarage Sint Jan, naar de Parade, waar wij 
onder het genot van een biertje, deze geweldige 
dag hebben afgesloten. Ik durf zeker te stellen, dat 
al diegenen die vandaag niet mee zijn geweest, 
een zeer interessante en gezellige dag gemist 
hebben. 
 
Rob Veraart 
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WERKCONFERENTIE ERFGOED VERBINDT 
 
 
Op maandag 21 maart waren een 50tal 
wethouders, ambtenaren en vrijwilligers in het 
Erfgoedhuis bijeen om te praten over een meer 
regionaal beleid en voorziening voor erfgoed. Nico 
Arts gaf eerst kort een overzicht van onderzoeken 
uit verleden en heden: waar doen we het voor. De 
ODZOB heeft een enquête gehouden onder 
gemeenten over hun erfgoed beleid en Ria 
Berkvens presenteerde de enigszins zorgwek-
kende uitkomsten daarvan. Alle gemeenten in de 
regio hebben een archeologiebeleid. Aan de 
uitvoering daarvan en samenhang met een meer 
erfgoedbreed beleid is nog wel een en ander te 
verbeteren.  
Twee gastsprekers vertelden hoe het elders is. 
Michiel Bartels deed dat voor West Friesland 
(regio Hoorn) en Arnold Carmigelt voor de regio 
Rotterdam. Tonnie van de Rijdt liet zien waar voor 
vrijwilligers de knelpunten liggen en wat hun wen-
sen zijn. Dit was ter voorbereidging van deze 
conferentie op de regiodag, 23 januari, besproken. 
ODZOB voorzitter en wethouder van de gemeente 
Heeze-Leende en wethouder Mary-Ann Scheurs 

van Eindhoven gaven een eerste reflectie op al 
deze zaken en daarna was het aan de zaal hier 
verder over door te praten. Er komt nog een 
verslag van de discussie, hier alleen een enkele 
impressie. Hoewel de opzet van de werk-
conferentie heel nadrukkelijk was breed naar 
erfgoed te kijken, lag het accent toch wel erg op 
archeologie. Niet verwonderlijk gezien de organi-
satoren maar toch ook omdat archeologiebeleid, 
door de wettelijke eisen, al goed ontwikkeld is en 
georganiseerd. Voor gebouwde monumenten en 
zeker voor landschap is er binnen gemeenten nog 
weinig overkoepelend beleid, laat staan een 
regionale insteek.  
Heel centraal stond het belang van ‘het verhaal’ 
dat moet veel meer verteld gaan worden. 
Een concreet voorstel voor een regionale aanpak 
leverde deze middag niet op. Dat hadden we ook 
niet verwacht. Het staat nu wel, zoals dat heet ‘op 
de agenda’. We rekenen dus op een vervolg. 
Het verslag van deze conferentie met alle presen-
taties zal op onze website worden geplaatst.    

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIE ALS KUNSTWERK 
Door: Theo Toebosch / Recensie / Kunst algemeen 17 maart 2016 
 
Het veldwerk van wetenschappers wijkt weinig af 
van de dagelijkse kunstenaarspraktijk. Dat blijkt op 
een bijzondere tentoonstelling in Parijs die archeo-
logie via beeldende kunst dichter bij het publiek wil 
brengen. 
 

Als een kaartenhuis in een aquarium oogt het 
kunstwerk van Hicham Berrada. Maar het is geen 
bouwsel van echte speelkaarten. Voor zijn instal-
latie Mon château heeft de Frans-Marokkaanse 
kunstenaar een constructie van staal gemaakt. En 
het aquarium is in werkelijkheid een klimaatkamer 
waarin het water zo’n hoge elektrische geleidbaar-
heid heeft gekregen dat het staal wordt aange-
vreten en het bouwwerk versneld uiteen zal vallen 
en instorten. Maar nu lijkt het nog alsof je naar een 
verzonken bouwwerk van een cultuur uit een ver 
verleden kijkt; onderzee, normaal gesproken juist 
een plek waar archeologische resten goed 
bewaard blijven. 
 
Materialité d’invisible, l’archéologie des sens in 
kunst- en cultuurcentrum Centquatre in Parijs gaat 
over de relatie tussen kunst en archeologie, over 
het feit dat zowel archeologen als kunstenaars zich 
uitspreken over hoe de mens zich tot zijn omge-
ving en verleden verhoudt. De befaamde Britse 

Hicham Berrrada, Mon château, 2016, Installatie van 
staal, glas, water, gestuurde electrogeleiding. Foto: 
Marc Domage. 
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archeoloog Colin Renfrew nam zijn studenten niet 
voor niets mee naar Tate Modern toen dat in 2000 
de deuren opende. Hij vond dat ze iets van moder-
ne kunst konden leren omdat ze net als bij een 
opgraving werden geconfronteerd met materiële 
cultuur die ze moesten proberen te doorgronden. 
In zijn boek Figuring it out (2003) beschreef hij 
moderne beeldende kunst als een ‘enorm, ongeco-
ördineerd, maar ergens toch zeer effectief 
researchprogramma dat kritisch naar onze 
fundamenten van kennis en perceptie kijkt’. 
 
Metalen grafurnen 
Voor het Franse archeologisch instituut INRAP 
was dat reden om in het kader van een Europees 
project dat archeologie dichter bij het grote publiek 
wil brengen, in samenwerking met Centquatre tien 
internationale kunstenaars te tonen die op de een 
of andere manier met archeologie te maken 
hebben. Het resultaat is een boeiende mix, zowel 
in kunstvormen als in benadering. Net als arche-
ologen werkt het duo Agapanthe met afval, in dit 
geval modern en niet afbreekbaar afval. Blikjes, 
plastic bekers en ander materiaal gekristalliseerd 
in suiker (nu het nieuwe vet en verbonden met een 
lange geopolitieke geschiedenis) geven commen-
taar op het verleden en onze manier van leven. 
Een grote tekening van Miranda Creswell van het 
Parijse park Buttes de Chaumont met een ‘Ro-
meinse’ tempel uit 1867 toont een opeenvolging 
van tijdslagen met wisselend licht en veranderende 
weersomstandigheden, omdat ze hem in een lan-
gere periode heeft gemaakt. Oude foto’s en illu-
straties heeft ze in doosjes gestopt. Doen 
archeologen met hun kennis van het verleden niet 
anders? 
 
Die wordt nu digitaal opgeslagen, maar kan toch 
verloren gaan. Dat ondervond Nathalie Joffre, die 

allerlei gegevens over een opgraving bij Dor-
chester kwijtraakte. Het inspireerde haar tot een 
indrukwekkend gedenkteken voor haar verloren 
data: talloze kleine metalen grafurnen, één voor 
elk verloren digitaal bestand, hangen aan kabels 
boven een cirkel van zand uit Dor-hester. In een 
video heeft ze een choreografie gemaakt van de 
repetitieve bewegingen van archeologen op een 
opgraving. 
 
 
 
Prehistorisch heiligdom 
Er zit ook een grote naam onder de kunstenaars 
op deze tentoonstelling: Anish Kapoor. Met 
Ascension, een opstijgende rook-pluim, geeft hij 
vorm aan immaterialiteit. Het kunst-werk was in 
2011 al te zien tijdens de Biënnale van Venetië, in 
de Basilica di San Giorgio. Hier ervaart de 
bezoeker het kunstwerk toch weer anders, omdat 
je eerst een kort spiraalpad moet volgen voordat je 
de afgesloten ruimte met de rookpluim kunt 
betreden. Alsof je een ritueel pad naar een pre-
historisch heiligdom aflegt. 
Brengt deze tentoonstelling archeologie dichter bij 
het publiek? Hip intellectueel Parijs weet hem te 
vinden. De multiculturele jeugd uit de buurt oefent 
liever zijn moves en breaks in een van de twee 
centrale hallen van Centquatre. 
 
‘Materialité d’Invisible. L’Archeologie des Sens’ t/m 
30 april in Le Centquatre-Paris, Parijs; di-vr 12-17, 
za-zo 11-17; € 5,00; www.104.fr 
 
Theo Toebosch. Aangeleverd door Ine Boermans  
 
Red.: De tentoonstelling is het bezoeken waard 
volgens Ine Boermans 
 

Anish Kapoor, Ascension, 2003, 
gemengde techniek. Foto: Theo 
Toebosch 

http://www.nearch.eu/
http://www.nearch.eu/
http://www.104.fr/
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
20 januari  tot en met 20 maart 2016 

 

Boeken 
Geen nieuwe boeken maar er is wel veel 
gesorteerd in de bibliotheek. 
 
Tijdschriften 
Westerheem  
Jaargang 65 nr 1 
Eenlaat Romeinse steiger in de Maas bij Cuijk 
P. Seinen  en J. v.d.Besselaar. 
 
Brabants Landschap. 

Nr.190 Lente 2016 
Brabant waterland. Unieke vissoorten rondom 
Eindhoven. 
 
In Brabant. 
Jaargang 7, nummer 1, maart 2016 
Het legerkamp bij Oirschot, Buurtarcheologie in 
Oss. De veranderende wereld van Noud Aartsen 
1932- 2010. 
Heemkunde Boxtel 75 jaar. 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De agrarische geschiedenis van West Europa 
500-1850. 
Sociaal economische geschiedenis van de strijd 
om het bestaan in West Europa tot een het tijdperk 
van de industrialisatie. 
Bermard Slichter van Bath. 
Aula Wetenschappelijke boek 
6e druk. 
 

De Koran 
Peter Derie. 
Wie niets weet over de Koran, zal zeker niets 
begrijpen van de islam. 
 
Ook welwillende mensen weten echter niet goed 
hoe ze het boek moeten lezen. Stijl inhoud, woord 
gebruik, indeling en verteltechniek lijken ons 
bijzonder vreemd en niet weinigen leggen het na 
enkele bladzijden verveeld aan de kant. 
Wie schreef de Koran? Wanneer? Vinden we er 
verhalen in terug, gebeden, wetteksten of 
voorspellingen? Is het heilige boek van de moslims 
vrouwonvriendelijk en zet het aan tot geweld? 
Lezen we het van achter naar voor, en doe je dat 
in proza of poëzie? Mag je koranverzen zingen? 
Moeten we Arabisch kennen om de Koran te 
begrijpen? 
De auteur van dit boek gaat geen vraag uit de weg 
en presenteert ons fris en onbevooroordeeld zijn 
antwoorden. Er staan ook archeologische 
aspecten in. 
 
Carel van den Boom 
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ODE AAN HET OPGRAVEN IN HET BUITENLAND 
 
 
Op 13 september startte ons graafkamp vanuit 
Wollersheim waar de Außenstelle Nideggen des 
LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
gevestigd is. Een mondvol Duits voor een instelling 
waar een aantal ontzettend vriendelijke mensen 
werkt die ons gedurende een week met enthou-
siasme begeleid hebben. Door de jaarlijks terug-
kerende inzet van Henk Rebel van de afdeling 
Utrecht van de AWN kan elk jaar een aantal 
mensen op verschillende locaties kennismaken 
met de wijze waarop in het buitenland op opgra-
vingen wordt gewerkt. Zo ook vanuit Wollersheim, 
waar wij gehuisvest werden in het Stiftshof in 
Wollersheim (afb.1,2,3). Het was het tiendhof van 
de Kölner Stiftes St. Maria im Kapitol. Dit is ook de 
locatie van waaruit de LVR (Landschaftsverband 
Rheinland, Amtes für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland) werkt en een enorm gebied bestrijkt; 
het zuidwesten van het Rheinland (stadsgewest 
Aaken, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Rhein-Erft-
kreis) met de agglomeraties van Köln en Aachen, 
de lössgebieden rondom Zülpich en Jülich en de 
recreatiegebieden van de Eifel, van Selfkant en tot 
Schwalm. Tot zover waar we zaten en bij wie. 
Wat hebben we zoal gedaan. We reisden dagelijks 
mee naar de opgravingslocaties. Elke dag werd 
om zeven uur begonnen met werkoverleg. Dat was 
even wennen in het begin maar die routine pak je 
snel op. De eerste dag werden we opgesplitst over 
een opgraving bij Pulheim en een in een grint-
groeve bij Kückhoven. 
 
In Pulheim werd een late ijzertijd/vroeg Romeins 
gebied opgegraven vanwege de uitbreiding van 
een industrieterrein. Daar vonden wij een fraaie 
fibula (afb.4) en werd de omtrek van een 
grafruimte zichtbaar gemaakt (afb.5). De overige 
dagen zijn we met z'n allen in de grindgroeve bezig 
geweest. Een in meerdere opzichten merkwaar-
dige beleving. Ten eerste omdat het een soort 
maanlandschap was (afb.6). Ten tweede omdat, in 
tegenstelling tot wat we gewend zijn, er nog een 
soort pilaar stond die van boven af naar het grond-
niveau weggewerkt moest worden (afb.7). Het ging 
hier om een Romeinse waterput (afb.9,10) uit de 
eerste eeuw, terwijl een waterput uit de derde 
eeuw die er vlakbij stond al was opgegraven. Hier 
werden de ijzeren delen van een putemmer 
gevonden (afb.8) en later een complete putemmer 
(afb.13) waarvan het hout inclusief de bodem nog 
volledig aanwezig was. De emmer zat aan het 
einde van een meterslang touw dat tussen de 

ingestorte beplanking van de put doorweven zat 
(afb. 11, 12). Het was een behoorlijke uitdaging om 
het touw dat uiteindelijk gegipst werd geborgen 
(afb.14) uit deze wirwar van planken te peuteren. 
Ook de emmer is uiteindelijk gegipst naar het mu-
seum in Bonn afgevoerd voor conservering en 
analyse van de inhoud. 
Aardige bijkomstigheid is nog dat we met deze 
actie de Duitse kranten en het avondnieuws van 
de WDR hebben gehaald, waar we prominent in 
beeld waren. Allemaal leuk en aardig; de crux van 
het verhaal is toch dat de AWN als landelijke 
organisatie (weer) meer energie zou moeten 
stoppen in het faciliteren van dit soort activiteiten. 
 
Dit om meerdere redenen. Uiteraard om AWN'ners 
kennis te laten maken met andersoortige opgra-
vingstechnieken in het buitenland en daardoor bij 
te dragen aan de vergroting van kennis en vaar-
digheden. Maar ook om leden van de verschillende 
afdelingen weer eens met elkaar te leren omgaan 
en informatie uit te wisselen op het persoonlijke 
vlak. En wat niet onbelangrijk is; we zijn als indivi-
duen bedankt met een schitterend boek en als 
organisatie alweer uitgenodigd voor volgend jaar. 
Zowel voor een reguliere opgraving als voor hulp 
bij de noodopgravingen. Die worden wekelijks 
gedaan in de bruinkoolgroeven bij Garzweiler. 
Kortom landelijk bestuur: VOORUIT, GEWOON 
DOEN! GEEF MEER LEDEN DEZE KANSEN 
 
Carolien Casparie, AWN afdeling 12 (Utrecht en 
omstreken), Ruud Hemelaar, AWN afdeling 23 
(Kempen en Peelland) en Hanneke van Alphen, 
AWN afdeling 23 (Kempen en Peelland) 
 
Filmpje over avondnieuws: http://www.awn-
archeologie.nl/23/index.php/home2/nieuws 
 

 
Afbeelding 1 

http://www.awn-archeologie.nl/23/index.php/home2/nieuws
http://www.awn-archeologie.nl/23/index.php/home2/nieuws
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