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VEEL ARCHEOLOGISCH NIEUWS  
 

 

Opgraving Roskam in Veldhoven  

 
We missen jullie! We zijn dan ook blij met al het 
archeologisch nieuws dat we ontvingen uit wel 
negen gemeenten en deze willen we graag met 
jullie delen. Sommige teksten over opgravingen 
zijn door verschillende personen aangeleverd. Dat 
is geen dubbel werk, het geeft een meer volledig 
beeld. Ook fijn om te zien dan onze vrijwilligers zijn 
weer actief zijn in het veld!  

In het Erfgoedhuis zijn de activiteiten weer 
bescheiden gestart. Verspreid over de dag wordt 
gewerkt aan verschillende projecten. De bijeen-
komst voor nieuwe leden en de jaarvergadering 
zijn voorlopig uitgesteld. De coronaregels houden 
nog aan, waardoor vooruit plannen geen nut heeft.  
De enige echte verplichting voor het bestuur is het 
organiseren van een ledenveradering, maar er is 
nu sprake van overmacht. Het verslag van 2018 en 
2019 wordt gecombineerd en wordt aan de leden 
toegestuurd. We gaan er nu vanuit dat de 
activiteiten tot eind van het jaar op een laag pitje 
verder gaan. Van 21 december tot en met vrijdag 1 
januari is het Erfgoedhuis gesloten, ook op de 
woensdagavonden. 
 
Dankzij het archeologisch nieuws uit het veld en 
veel andere leuke berichten is deze Actueel weer 
lekker dik! Ideaal leesvoer in coronatijd. Zeker 
samen met een stuk van de oudste Nederlandse 
appeltaart (uit 1514).  
 
Ellen van der Steen  

 
 
 

WIST U DAT... 
 
 

... Jesper de Raad is gekozen tot Archeologietalent 2020? (pag 4) 

... er archeologische nieuws is uit Bakel (p.3 en 12), Deurne (p.9), Eindhoven (p.15), Helmond (p.18), Nuenen 

(p.10), Odiliapeel (p.11), Oirschot (p.3), Uden (p.14) en Veldhoven (p.5) 

... NBAG hulpt zoekt bij de Kroniek (pag. 8)  

... u zelf de oudste Nederlandse appeltaart kunt maken (pag. 16).  

... kunt lezen over de politieke lobby voor archeologie (p.13), QGIS (p.19), evaluatie van de Erfgoedwet (p.19)  

... AVKP nieuwe bestuursleden heeft gevonden (p.24).    
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Oirschot - Hof van Solms (opgraving) RAAP November 2020 

Mierlo – Luchen deelgebieden GHIJ (proefsleuven) VUhbs November 2020 

N69 – Mr. Smetsstraat (proefsleuven) RAAP November 2020 

Soerendonk – Oude Strijper Aa (booronderzoek, 
proefsleuven en archeologische begeleiding) 

BAAC Sept. e.v. 2020 

Aalst-Waalre - Meelberg-Meerheide (inspectie) RAAP ism 
AVKP 

Najaar 2020 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) RAAP November 2020 

Weebosch – De Hoef (opgraving) Transect Nov. – dec. 2020 

Hapert – Oude Provincialeweg 71 (proefsleuven) ?? 2020 

Gemert – Vicaris van Asdonckstraat (proefsleuven) ?? 2020 

Valkenswaard - Parallelweg Noord 10 (proefsleuven) ?? 2020 

Netersel – De Hoeve 18 (proefsleuven) ?? 2020 

Someren – Vaarselstraat 54 (proefsleuven) ?? 2020 

Budel - Keunenhoek 25 (proefsleuven) ?? 2020 

De Bulders wadi (archeologische begeleiding) ?? 2020 

Waalre – De Bleeck (proefsleuven) ?? 2020 

Waalre – Meester Slootsweg (opgraving) Transect 2020? 

Valkenswaard - Maastrichterweg 92 (proefsleuven) ?? 2020 

Leende – Julianastraat (opgraving en begeleiding) ?? 2020? 

Nederwetten - Hoekstraat-Driesterrendreef (proefsleuven) ?? 2020 

Bergeijk – Diepveldenweg (opgraving) Econsultancy 2020? 

Bakel – Wilbertsplein (proefsleufjes) ?? 2020 

Gemert – De Haag (proefsleuven) VUhbs 2020 

Mierlo – Luchen deelgebied F (opgraving) ?? 2020 

Neerkant – Korte Zeilkens (proefsleuven) BAAC 2020 

Maarheeze – De Neerlanden (proefsleuven) ?? 2020 

Eindhoven – City Wall Stadhuisplein (opgraving) BAAC 2020 

Budel – Dr. Mathijssenstraat (proefsleuven, archeologische 
begeleiding en opgraving) 

?? 2020 

Eersel – Postels Huufke (proefsleuven) ?? 2020 

Nuenen-West fase 2 (proefsleuven) ?? 2020 

Dommelen – Bergstraat 54-60 (proefsleuven) ?? 2020 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2020 

Valkenswaard - Peperstraat 1-5a (proefsleuven met 
mogelijk doorstart) 

?? 2020 

Milheeze – Binnenveld (proefsleuven) ?? 2020 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2020 

Valkenswaard – Luikerweg Bypass (proefsleuven) ?? 2020 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2020 

Reusel – Wilhelminalaan 71-75 (proefsleuven) ?? 2020 

Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2020 

Casteren - Kerkstraat Den Tip (proefsleuven) ?? 2020 

Valkenswaard – Amundsenstraat (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2020 

Son – Science Park (opgraving) RAAP 2020? 

Budel - Nieuwstraat 95-97 (proefsleuven) ?? 2020 

Bladel – Lange Trekken (proefsleuven) ?? 2021 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Oirschot – Barcelona 
In verband met geplande woningbouw aan de 
Barcelona in Oirschot, heeft VUhbs een 
proefsleuvenonderzoek met beperkte opgraving 
uitgevoerd in september 2019. Over het gehele 
terrein was sprake van grote verstoringen, die 
direct verband hielden met de sloop- en 
bouwwerkzaamheden uit het directe verleden. Zo 
bleek het middendeel van het terrein tot op het 
natuurlijk dekzand vergraven en nagenoeg leeg 
van archeologische resten. Echter, binnen het 
plangebied bleek ondanks deze verstoringen wel 
degelijk een vindplaats aanwezig. De vindplaats 
dateert in de Volle Middeleeuwen en bestaat uit 
een gebouw en enkele greppels. Deze vindplaats 
bleek zelfs slechts 5 cm onder het maaiveld en 
binnen het vooraf gesaneerde, westelijke 
terreindeel te liggen. Daarnaast is in het oostelijk 
deel van het terrein de verwachte vijver behorende 
bij het Hof van Solms aangesneden. De vijver 
bleek, in tegenstelling tot de bevindingen uit het 
vooronderzoek, grotendeels wel intact in de 
ondergrond aanwezig. 
 

 
De middeleeuwse huisplattegrond in werkput 1. De 
paalkuilen zijn ter verduidelijking boven de recente 
verstoringen geplaatst. In werkelijkheid lagen deze 
sporen onder de verstoringen. 

 
 
Analyse van botanische resten uit de bodemlagen 
van de vijver heeft een beeld gegeven van de 
vegetatie en de menselijke activiteit in de 
omgeving. Allereerst bevestigd de aanwezigheid 

van stuifmeel van de paardenkastanje een 
datering van deze vijver vanaf de 17e eeuw of 
jonger. De aanwezige resten van diverse 
sierplanten, wijzen op de verwachte tuininrichting. 
Het ontbreken van oeverplanten doet sterk 
vermoeden dat deze vijver geen verloop had, maar 
eerder een strak begrensde oever kende. De vorm 
van de vijver op kaarten is dan ook opmerkelijk 
hoekig. 
Bron: J. Rebergen & M. Bink, 2020: Oirschot – 
Barcelona. Proefsleuven met doorstart naar een 
Definitief Onderzoek (Zuidnederlandse Archeologische 
Notities 807), Amsterdam. 
 

Snelle Loop in Bakel 
Tijdens de werkzaamheden aan de Snelle Loop 
tussen Bakel en Gemert is eind september een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar de 
dubbele landweer. Deze verdedigingswal is 
vermoedelijk rond 1350 aangelegd. 
 

 
 
Onder toeziend oog van betrokkenen van onder 
andere waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, 
gemeente Laarbeek en de lokale Heemkundekring 
Gemert is de landweer bekeken en onderzocht.  
Landweren komen op meerdere locaties langs de 
Snelle Loop nog voor. Samen met de lokale 
heemkundekringen is gekeken hoe deze dubbele 
landweer kon worden geconserveerd en hoe het 
gedeelte dat verdwenen was opnieuw aangelegd 
kan worden. Karakteristieke cultuurhistorische 
waarden worden op deze manier in het gebied 
weer hersteld. 
Een maand eerder is ook een onderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van buurtschap Tereyken. 
De onderzoekers hebben monsters genomen om 
verder onderzoek te doen. De wallen waren in een 
aantal fasen opgeworpen én dat voorafgaand 
hieraan al een afbakening aanwezig was in de 
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vorm van een forse greppel. De landweer vindt zijn 
oorsprong in een bescheiden wal van zoden en 
grasplaggen die vermoedelijk werd opgeworpen 
rond 1350. 
Vervolgens is deze uitgebreid tot een breed 
zandlichaam aan de voet waarvan aan de zuidkant 
een pad liep. Wanneer de landweer de vorm kreeg 
zoals die nu ook nog zichtbaar is, met een 
dubbele, hoge wal, is niet duidelijk. De 
onderzoekers hebben monsters genomen om dit 
verder uit te kunnen zoeken en om inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling van de begroeiing van de 
wal. Na de afronding van de archeologische 
documentatie is de sleuf weer gevuld met grond en 
het wallen-en-greppel(s)-systeem hersteld in 
oorspronkelijke staat.  

 

 
 
 
 

JESPER DE RAAD IS ARCHEOLOGIETALENT 2020 
 
 
Met trots kunnen we melden dat Jesper de Raad 
de winnaar is van de Archeologietalentprijs, die dit 
jaar voor het eerst is uitgereikt. Jesper is na zijn 
snuffelstage op de middelbare school lid geworden 
van AVKP en is inmiddels werkzaam als 
archeoloog. Fijn dat we als AVKP hieraan een 
beetje hebben kunnen bijdragen. Een leuk filmpje 
van de nominatie staat  hier. 
 

 
 
Het nieuwsbericht  
Jesper onderscheidt zich niet alleen in zijn vele 
praktische bijdragen aan de publieks-archeologie 
en aan community archaeology maar ook in zijn 
initiatieven om jonge erfgoed-professionals 
duurzaam te vernetwerken, zowel in Nederland als 
in het buitenland. 
Groot is zijn inzet in een waaier aan activiteiten, 
van de Nationale Archeologiedagen tot de 
Archeonacht. Onmisbaar is zijn inzet voor de 

Brabantse Erfgoedbende en de Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland. 
 
Jesper de Raad, winnaar van de Archeologietalentprijs 
2020.  
De prijs is op 19 november online uitgereikt tijdens 
de Reuvens-digi-dag door juryvoorzitter Arjan de 
Zeeuw, directeur kennis en advies van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
namens de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Jesper de Raad krijgt een 
beeldje van kunstenaar Jonat Deelstra en een 
persoonlijk ontwikkelingstraject ter waarde van 
€7.000,- aangeboden door het Mondriaan Fonds. 
 
Finalisten 
De andere twee finalisten zijn Rob van Haarlem en 
Marlyn Everink. Marlyn is werkzaam bij de 
Stichting ArcheoHotspots en onderscheidt zich op 
het raakvlak van archeologie en educatie. Rob is 
een van de twee directeuren van Tijdlab, een 
jonge ondernemer in de archeologie die in korte 
tijd een bedrijf op poten heeft gezet dat naam heeft 
gemaakt op het gebied van 3D-presentaties en 
GIS toepassingen. Beide finalisten ontvingen een 
cheque voor een naar eigen wens in te vullen 
ontwikkelingstraject van €3.000, gefinancierd door 
het Mondriaan Fonds. 
 
Kijk op de pagina Archeologietalent voor meer 
informatie over deze talentprijs voor jonge 
professionals 

https://youtu.be/t4WOIqhmPN0
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/opleiden-en-ontwikkelen/talentprijzen/archeologietalent
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OPGRAVINGEN VELDHOVEN  
 

 

AVKP-vrijwilligers in actie 

 
Roskam Veldhoven 
Naar aanleiding van de resultaten van proef-
sleuven heeft de gemeente Veldhoven, 
vertegenwoordigd door Fokko Kortlang, besloten 
op een flink deel van de Zonderwijkse akkers over 
te gaan tot grootschalige opgravingen. De 
opgravingen werden door het archeologiebedrijf 
Archol o.l.v. Sander Hakvoort uitgevoerd, over een 
periode van ca zes weken in augustus en 
september. Al snel werd duidelijk dat het aantal 
sporen erg groot was en werden door Archol ook 
AVKP-vrijwilligers ingeschakeld bij de uitvoering 
van de opgraving.  
 

 
Middeleeuwse weg  
 

De Zonderwijkse akkers bleken in vroeger tijden 
druk bewoond geweest te zijn. We hebben 
boerderijplattegronden, een spieker met een 
bouwoffer, kuilen met spin- en weefgewichten en 
ander aardewerk gevonden stammend uit de late 
bronstijd/ijzertijd. Daarnaast een drietal hele mooie 
putten en nog veel meer sporen uit de 
Middeleeuwen waaronder een Middeleeuwse weg. 
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Onze hulp werd door de gemeente en door Archol 
heel erg op prijs gesteld. Hopelijk motiveren de 
foto’s meer AVKP leden om als vrijwilliger in de 
toekomst mee te graven als daar gelegenheid voor 
is!  
 

 Bouwoffer 

 
Weefgewichten  
 
Hans Nellen 
 
Archeologische onderzoeken in Veldhoven 
Kransackerdorp en Habraken afgerond   
In oktober zijn de archeologische opgra-vingen in 
het gebied Zilverackers afgerond. De proefsleuven 
en werkputten zijn weer dicht-gemaakt. De 
archeologen uit Leiden en Amers-foort, die de 
onderzoeken uitvoerden, kunnen tevreden 
terugkijken op een succesvolle campag-ne. De 
gemeente Veldhoven kan verder met de invulling 
van het bedrijventerrein Habraken en het nieuwe 
woningbouwplan Kransackerdorp rondom de in 
aanbouw zijnde woonwijk Huysackers. 
In oostelijke deel van het bedrijventerrein 
Habraken aan de Oersebaan zijn door bureau 
ADC in augustus 56 proefsleuven gegraven. Er 
zijn geen archeologisch vindplaatsen aangetroffen. 
Dit betekent dat er ook geen opgravingen meer 
hoeven plaats te vinden. 

Ook in het gebied Kransackerdorp rondom het 
plan Huysackers zijn door bureau Vestigia op 
diverse percelen proefsleuven aangelegd. Hier en 
daar zijn sporen van bewoning gevonden uit de 
late prehistorie (ongeveer 1500 v. Chr  - begin van 
onze jaartelling), maar de vindplaatsen zijn niet 
goed genoeg bewaard om in de toekomst verder te 
laten onderzoeken.   
 

Opgravingen aan de Roskam 
Aansluitend op de eerdere opgravingen te 
Huysackers, zijn enkele vindplaatsen die eerder 
nog niet konden worden onderzocht nu 
opgegraven. Ruim 3 hectare akkergebied is 
opgegraven. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door 
Archol, heeft weer een boel nieuwe kennis 
opgeleverd over bijvoorbeeld de watervoorziening 
in de IJzertijd (ca 800 v Chr. – begin jaartelling): in 
een laag gebied aan de rand van de akkers, op 
meer dan honderd meter van de boerenerven 
bleken eeuwen lang waterputten te zijn aangelegd, 
meestal open kuilen met een doorsnede van wel 
vijf meter en vier meter diep, met onderin een 
houten beschoeiing. 
Tussen de Zilverbaan en de Zittard zijn wederom 
tien boerderijen uit de Middeleeuwen opgegraven. 
Deze dateren van ongeveer 700 na Christus tot 
1100 na Christus. In 2017 werd op de grens van 
de huidige opgraving een Merovingisch erfgrafveld 
onderzocht met 23 graven, daterend uit 675 -725 
na Christus.  
 
Op nog geen 100 meter van het grafveld werd 
enkele weken terug tussen de sporen van een 
boerenerf uit die tijd, opnieuw een inhumatiegraf 
gevonden. Dit maal van een vrouw. Van het skelet 
van de vrouw, het hout van de kist en ander 
organisch materiaal, zoals textiel en leer, is niets 
bewaard gebleven. Behalve enkele tandkapsels. 
Wel werden op de plek van haar hals 21 kleurige 
kralen van een kralensnoer gevonden. Om haar 
middel had ze een riem, waarvan de ijzeren gesp 
en riemtong bewaard zijn gebleven. Buiten de 
oorspronkelijk houten kist stond een aardewerken 
pot waarin drank of eten moet hebben gezeten. 
Het ‘eenzame’ graf is bijzonder, zeker ook in 
relatie tot het nabij opgegraven grafveld. Het roept 
weer allerlei nieuwe vragen op over het 
begravingsritueel in de Vroege middeleeuwen. 
 
Het komende jaar zullen de onderzoeken verder 
worden uitgewerkt en beschreven.  
  
Fokko Kortlang, ArchAeO, voor de gemeente 
Veldhoven 25-10-20 
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Veldhoven Zilverbaan-Roskam (2 foto’s): Archeologen van Archol zijn bezig met de opgraving van het vrouwengraf. De pot 
is op de voorgrond te zien. Boven wordt de ijzeren gesp met kwastje en troffel vrijgelegd.   (© Archol, Leiden) 

 

 
Veldhoven – Roskam Opgraving van een waterput uit de IJzertijd (foto ArchAeO). 
 

 
 
 
 

NOG IETS OPGERAAPT IN DE VAKANTIE ? 
 
 

Toen ik in de 
jaren zeventig 
studeerde werkte 
ik tijdens mijn 
vakanties op een 

vooroorlogse 
boerderij op de 
Kamp in Well aan 
de Maas in 
Limburg. Bij het 
graafwerk voor 

de aanleg van een erfverharding kwam er een 
klein flesje naar boven van doorzichtig glas. Om de 
een of andere reden heb ik dat flesje toen mee 
naar huis genomen. 

In diezelfde zomer bouwde mijn vader een garage 
aan mijn vooroorlogse ouderlijk huis aan de 
Kruisstraat in Zeelst. Bij het graafwerk vond ik, je 
raadt het al, precies zo’n flesje. 
Ik ben er nooit achter gekomen waar dit soort 
flesjes voor werden gebruikt. Als je er twee vindt 
op een afstand van ca 60 km dan moeten er toch 
wel veel meer van in omloop geweest zijn anders 
wordt de kans dat je twee van dit soort flesjes vindt 
wel heel erg klein.      
 
Ben nog steeds benieuwd naar de achtergrond 
van deze flesjes. Wie kan hierover wat meer 
vertellen?  
 
Hans Nellen 
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ARCHEOLOGISCHE GENOOTSCHAP ZOEKT HULP VOOR INSCANNEN 
DE KRONIEK 
 
 
Het Noord Brabants Archeologisch Genootschap is 
op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om 
De Kronieken die zijn uitgegeven in te scannen, 
zodat die online beschikbaar komen voor iedereen. 
 
De Kronieken zijn een reeks publicaties die een 
overzicht geven van verslagen van opgravingen 
door archeologische bedrijven en de vondsten die 
bij opgravingen zijn gedaan. Het streven is om 
deze informatie voor allen die betrokken zijn bij het 
Brabantse erfgoed beschikbaar te maken. Door 
deze op een kaart te visualiseren kan eenieder in 
zijn/haar eigen gemeente een snel inzicht krijgen 
in de historische tijdlijn. De informatie is per 
periode zichtbaar te maken zodat er nooit een 
teveel aan informatie hoeft te ontstaan. 
Doordat eventuele foto’s en artikelen die ermee te 
maken hebben kunnen worden bekeken en 
eventueel gedownload is alle informatie 
toegankelijk voor elk interesseniveau. Gewoon 
kijken en zoeken op de site of (al of niet gericht) of 

onderzoeks- of historische verslagen lezen of 
downloaden; beide is mogelijk. 
Het Noord Brabants Archeologisch Genootschap is 
een mix van beroepsarcheologen, de provinciaal 
archeoloog en een bont gezelschap van 
vrijetijdsarcheologen, heemkundigen en historici. 
De doelstelling van het NBAG is tweeledig; kennis 
over het erfgoed van Noord-Brabant bundelen en 
verspreiden en de belangstelling voor archeologie 
en betrokkenheid van de inwoners van Noord-
Brabant stimuleren en ondersteunen. 
Sinds 1974 geeft het genootschap De Kroniek uit. 
Een voorbeeld van de Kronieken staat op de 
website van NBAG.  
 
Wie mee wil werken aan het inscannen kan dat 
thuis doen. Iedere vrijwilliger krijgt een 
persoonlijke inlogcode. 
 
Aanmelden kan bij NBAG-bestuurslid Ruud 
Hemelaar via ruudhemelaar@hccnet.nl 

 
 
 
 
 

LINTJE IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU VOOR  
PETER VAN NISTELROOIJ UIT OSS 
 
 
Het is buiten onze archeologische regio maar Oss 
en Uden vinden elkaar als er archeologische hulp 
nodig is. Ik denk dat hij voor jullie ook geen 
onbekende is. Peter is stimulator en een bekend 
gezicht bij de NBAG en het Brabants Heem. De 
studiedagen in het voor en najaar zijn een 

welkome aanvulling voor de amateurarcheologen 
en het is bij uitstek een dag om te netwerken. 
 
Uit naam van de Stichting Noord-Brabants 
Archeologisch Genootschap heeft Peter van 
Nistelrooij zich altijd ingezet om beroeps- en vrije 

tijdsarcheologen met elkaar in 
contact te brengen en hun 
samenwerking te bevorderen.  
Zo was hij betrokken bij de 
reconstructie van het Vorsten-
graf, waardoor het monument 
in 2003 onthuld kon worden. 

Hanneke van Alphen 

  

http://nbag.nl/noord-brabants%20archeologisch%20genootschap%20-%20kroniek.html
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl
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GRAFHEUVELS IN HET ZANDBOS, DEURNE 
 
 

Student geschiedenis Sil Bouwmans heeft in zijn 
geboorteplaats Deune grafheuvels ontdekt. Hij 
schrijft ’Naar aanleiding van een publieks-
participatieproject (‘Erfgoed Gezocht’ via 
Zooniverse) met als doel het lokaliseren van tot nu 
toe onbekende grafheuvels op de Utrechtse 
Heuvelrug met behulp van LiDAR materiaal ben ik 
uit nieuwsgierigheid ook in Deurne rond gaan 
kijken. Hier vielen mij twee schijnbaar kunstmatige 
heuveltjes in het Zandbos op. 
 

 
Hoogtekaart Deurne  

 
De heuveltjes liggen los van andere landschap-
pelijke elementen, zijn even groot en komen 
overeen met de voorbeelden van grafheuvels die 
‘Erfgoed Gezocht’ geeft. Daarnaast is uit de 
beelden van het AHN (https://www.ahn.nl/ahn-
viewer) en Topotijdreis (https://www.topotijdreis.nl/) 
op te maken dat ze naast inmiddels verdwenen 
premoderne wegen liggen. Deze wegen liepen 
volgens een negentiende-eeuwse landkaart van de 
Bottel over de heide naar Helmond.’  
 
Hij tipte de Heemkundekring H.N. Ouwerling. Op 
23 juni 2020 hebben regio-archeoloog Ria Berk-

vens samen met Louis Litjens en Theo Gielen een 
veldonderzoekje uitgevoerd. 
Na bestudering van kaartmateriaal en onderzoek 
ter plaatse blijken er losliggende kunstmatig 
heuveltjes, los van andere landschappelijke 
elementen, te liggen in het Zandbos 
 

 
 
Het zijn vrijwel zeker grafheuvels. Tijdens het 
veldonderzoek hebben we er zelfs nog een 
ontdekt, die iets meer ten westen van de Rijtse 
vennen ligt. Mogelijk liggen er zelfs nog meer in 
het gebied. In de gutsboringen is sprake van een 
gelaagde bodemopbouw.   
 

Boven het onderliggende dekzand is sprake van 
een oudere micropodzol, die kenmerkend zijn voor 
grafheuvels opgebouwd op het oude maaiveld. 
Vervolgens volgt een ophoging van geelgrijs zand 
met bovenin een veldpodzol, die weliswaar wat 
verstoord is als gevolg van de bosbouw met 
rabatten ter plaatse. Op basis van de grootte, circa 
10 meter in diameter en 1 tot 1,5 meter in hoogte, 
lijken de grafheuvels thuis te horen in de midden 
tot late Bronstijd. De grafheuvels zijn uit de late 
prehistorie. Exacte datering moet nog plaats-
vinden. De heuvels hebben een plek gekregen op 
de erfgoedkaart. 
 
Louis Litjens 

Werkgroep archeologie 

H.N. Ouwerling Deurne 

 
 
 
 
 

  

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://www.topotijdreis.nl/
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NUENEN – WITTE HONDPAD 
 
 
In 2018 heeft VUhbs een waarderend proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd aan het Witte 
Hondpad in Nuenen. Hier was tijdelijke woning-
bouw gepland. Tijdens het onderzoek is een 
vindplaats aangetroffen die waarschijnlijk te 
relateren is aan de boerderij Berkenbosch, die in 
ieder geval teruggaat tot 1615 en de op de akker 
te zuiden ervan gelegen voormalige tiendschuur. 
Er zijn twee greppels met palissade aangesneden 
die mogelijk een toegangsweg vormde tot het 
perceel waarop de schuur stond of het terrein 
rondom de hoeve Berkenbosch. Tussen beide 
greppels is een diepe kuil aangetroffen met een 
zeer vondstrijke vulling.  
 

 

 
Diverse bijlen en messen.  

 
In totaal zijn 343 vondsten uit de kuil geborgen 
waaronder scherven aardewerk, stukken metaal, 
baksteen/dakpan en kleipijpen. De scherven 
vertegenwoordigen een relatief klein aantal 
voorwerpen die vrij compleet bewaard zijn 
gebleven. In de kuil is een bijzondere kan van 
roodbakkend aardewerk gevonden met een 
versiering die naar de verering van St. Catharina 
verwijst. Bij de metaalvondsten gaat het om 
diverse voorwerpen waaronder een slotplaat en 
twee scharnieronderdelen, een kantrechtbijl, twee 

ijzeren gespen, twee koebellen, beslagplaten/-
strips van waarschijnlijk een kist en een aspen van 
een wagen. Verder zijn diverse fragmenten zoals 
platen, staven en stiften aanwezig die niet goed 
thuis gebracht kunnen worden. Het metaal-
assemble vormt een opmerkelijk geheel aan 
ijzeren voorwerpen waarin geen duidelijke 
onderlinge samenhang te herkennen is. Het is 
daarom raadselachtig om welke reden de objecten 
samen in de kuil terecht gekomen zijn. 
 

 
Kan van roodbakkend aardewerk met een versiering die 
naar de verering van St. Catharina verwijst.  
 

Intrigerend is daarnaast ook de kan met de afbeel-
ding van de heilige Catharina die is aangetroffen. 
Dergelijke kannen werden hoogstwaarschijnlijk in 
’s-Hertogenbosch vervaardigd met afbeeldingen 
van de heiligen Barbara, Agatha en Catharina (en 
soms met alle drie). De drie heiligen behoorden in 
de periode 1480-1550 tot de meest populaire 
heiligen. In ‘s-Hertogenbosch waren de heiligen 
verbonden met een drietal religieuze broeder-
schappen die elk een altaar bezaten in de Sint-
Jan. Dit kan mogelijk de populariteit van deze 
heiligen op vaatwerk in deze stad verklaren. Twee-
derde van de in 2000 bekende borden en kannen 
is in ’s-Hertogenbosch aangetroffen. Bovendien 
zijn alle negen buiten ’s-Hertogenbosch gevonden 
kannen met Catharinaversiering op kasteel-
terreinen aangetroffen. Dit kan uiteraard 
betekenen dat de eigenaar van de in Nuenen 
aangetroffen kan, lid was van de Catharina-
broederschap. Wel zal de eigenaar een belangrijk 
persoon zijn geweest, aangezien de kannen vooral 
met kasteelterreinen te relateren zijn. Als 
alternatieve verklaring voor de aanwezigheid van 
een kan met Catharina-versiering kan het 



 
 
 

11 
 

Catharinagilde van Boord genoemd worden. Dit 
gilde moet al in 1480 bestaan hebben. Mogelijk 
had de eigenaar van de kan een hoge functie 
binnen dit gilde of was de kan eigendom van het 
gilde. 
De depositie van het vondstcomplex in de kuil 
dateert tussen 1475 en 1550. Dit plaatst het 
vondstcomplex historisch in de periode van de 
Gelderse oorlogen. In de omgeving van Nuenen 
vinden tussen 1470 en 1481 plunderingen plaats 
en in 1486 wordt Eindhoven door Gelderse 
troepen veroverd en platgebrand. Ook in de 
zestiende eeuw vinden meermalen 
oorlogshandelingen plaats in de omgeving van 
Nuenen. Met name in 1512 wordt Nuenen 
genoemd als één van de dorpen die door de 
Gelderse troepen worden gebrandschat. Uit 
historische bronnen blijkt dat het aantal 
bewoonbare huizen in Nuenen afneemt van 157 
naar 103. Mogelijk is het vondstcomplex begraven 
voorafgaand aan (of juist na) één van de 
genoemde oorlogshandelingen, waarbij uiteraard 

de brandschatting van 1512 de meest voor de 
hand liggende handeling is.  
 
 

 
Het couperen van de vondstrijke kuil. 

 
Bron: M. Bink, 2020: Nuenen-Witte Hondpad. 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
Proefsleuven (Zuidnederlandse Archeologische Notities 
823), Amsterdam. 

 
 
 
 
 

II WERELDOORLOG IS OOK ARCHEOLOGIE, VONDST RAIL ODILIAPEEL 
 
 

 Rail op locatie in de Beukenlaan – Oudedijk Odiliapeel. 
September 2020 

Bij de reconstructie van de Oudedijk in Odiliapeel 
is door de aannemer een stuk rail gevonden uit de 
II Wereldoorlog. De werkgroep archeologie heeft 
de gelegenheid gehad onderzoek te doen en 
informatie in te winnen. Wie heeft de rail 
aangelegd en waar heeft het voor gediend? 
 
Het spoorlijntje was een kleine route, liep van de 
ingang vliegbasis Volkel en zou gelopen hebben 
richting het munitiedepot in de bossen met een 
afsplitsing richting een bouwloods. Het traject is 

speciaal aangelegd door de Duitsers voor het 
vervoer van ontmantelde bommen en 
bouwmaterialen. De bommen werden op het 
vliegveld gemonteerd. 
 

 
Kaartje vliegveld 1940 -1945 

 
Een inwoner uit Odiliapeel doet zijn verhaal over 
zijn kindertijd in oorlogstijd: Als kind van 11 was ik 
ook een ondeugende jongen. Het zijn leuke 
herinneringen uit een vreemde tijd. De lorries 
stonden zomaar ergens op de rail en daar konden 
we dan goed mee spelen. Snelheid maken over de 
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rail en dan meerijden of een competitie aangaan 
met de buurt en de lorries laten botsen. Wie bleef 
er het langst in de karretjes zitten? Achter het 
stoomtreintje hing een sliert van kleine lorries 
soms wel 150 meter lang. Het treintje reed niet met 
regelmaat, soms kwamen de karretjes meerdere 
malen per dag voorbij en dan weer dagen niet, er 
werden ook s ’avonds transporten uitgevoerd. In 
de lorries werden bouwmaterialen en niet 
gemonteerde bommen vervoerd. 
 
Door de vondst van een stukje rail en een verhaal 
van een inwoner uit Odiliapeel heeft de werkgroep 
archeologie een stukje geschiedenis beschreven. 
Het is best vreemd om iets uit de II wereldoorlog te 
vinden en het te moeten zien als archeologie. Zo 
komt het verleden wel heel dichtbij. Het blijft wel 
een uitdaging om de geschiedenis dan verteld te 
krijgen. Er zijn in Odiliapeel nog maar weinig 
mensen die het verhaal over de rail kunnen 
vertellen. De rail is bij de Historical room 
(geschiedenis van de vliegbasis Volkel) terecht 

gekomen, dit is op de vliegbasis Volkel. De 
Traditiekamer Typhoon is op afspraak te 
bezoeken. Zie site 
http://www.traditiekamertyphoon.nl/home.html 
 

 
Rail breedte 0,80 meter, fragment lengte rail.  
 
Hanneke van Alphen 
 

 
 
 
 
 

COLDCASE PROJECT NEERSTRAAT 8, BAKEL 
 
 
Start 
Er was in 2018 vanuit de AVKP-leden de behoefte 
naar voren gekomen om eens iets kleins snel aan 
te pakken en af te ronden. Eens iets anders dan 
de grote heel langdurende projecten, die maar niet 
tot een afsluiting leken te komen en vele tafels 
stoffig bezet hielden. Vanuit die wens kwam het 
idee naar voren om de dozen van Neerstraat 8 
eens te gaan openen. Een cold-case project uit 
eigen dozen. Door sommigen buitenstaanders 
hardnekkig het “schervenproject” genoemd, was 
het voor de deelnemers duidelijk dat we ook wilden 
leren in dit prettig projectje, waarin we bij voorbaat 
ook meer wilden dan alleen maar “scherven”. We 
wilden meer context zoeken en vinden. De historie 
dus. En, o ja, voordat ik het vergeet: “we” dat zijn 
vooral: José, Diny, Femina, John en Paul, soms 
Cynthia – allen AVKP, soms aangevuld met een 
geïnteresseerde gast. Zij staan aan de onderzoek-  
en leerkant. Daarnaast hebben we Ben als profes-
sionele gids en inhoudelijk verantwoordelijke op 
onze zoektocht. Ik zou dit projectje het eerste half 
jaar – want langer zou het vast niet duren - als 
projectleider ondersteunen. Ik zou moeten balan-
ceren tussen dat “half jaar” dat we ooit dachten dat 

het zou duren en een “leuk project”. Niet alleen 
vanwege allerlei hobbeltjes en hobbels, maar van-
wege de leuke dingen die we onderweg tegenkwa-
men loopt dit project iets uit. Eufemisme. Maar 
terugkomend op de inhoud: In Bakel, op Neer-
straat 8, aan de weg van Bakel naar de Mortel, 
woonde een persoon die al tientallen jaren (1980-
1990?) op zijn terrein scherven en soms (bijna) 
hele objecten had gevonden, uitgegraven, soms 
gerestaureerd. Een 5-tal plaatsen had hij aange-
geven waar hij had gegraven en gevonden. Dat is 
enkele jaren geleden, in dozen en emmers, alle-
maal bij ons terecht gekomen. Aan de gang dus. 
 
Tijd  
Laat ik eerst vertellen over de hobbeltjes en 
hobbels die de looptijd oprekken. Gelukkig hadden 
we de eerste tijd ongeveer elke maand een lezing. 
Fijne lezingen, die we echt niet wilden missen, 
maar ze snoepten wat van onze tijd. Dan merk je 
ook dat AVKP-ers soms op vakantie zijn, of andere 
bezigheden, zoals een baan, hebben. Details. 
Soms waren we met 7 man/vrouw aan het werk, 
soms met 1 of 2. Dan is er plots een brandje, 
waardoor we maanden niet aan de gang kunnen. 

http://www.traditiekamertyphoon.nl/home.html
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Over de Corona golf-1 en 2 praat ik maar even 
niet. Ben is gelukkig weer helemaal de oude, maar 
door zijn ziekte hebben we wel een poosje wat 
deskundigheid moeten missen. Nico sprong geluk-
kig bij, zodat enkelen nu ook de schone kunst van 
het objecten tekenen meester zijn.  
De grootste meevaller, in tijd tegenvaller, is dat we 
na de eerste maanden, waarin we inderdaad veel 
tijd staken in de scherven, het project breder zijn 
gaan trekken. We zijn nog echt niet klaar.  
 
Inhoud  
Startpunt zijn de dozen met scherven en (bijna) 
complete of gerestaureerde objecten. Allerlei soor-
ten aardewerk en steengoed. Rood, grijs, Elmpt. 
Een paar duizend scherven zijn door onze handen 
gegaan: 14

e
 Eeuw, veel 15

e
 eeuw. Antwoorden, 

die weer veel vragen opwierpen. Het project heeft 
vervolgens 3 hoofdonderwerpen gekregen: 
1. Vondsten   
2. De locatie  
3. De mensen op die locatie. 
Dit leek ons wel even genoeg en een mooi geheel 
om alles in een interessante context te plaatsen en 
te komen tot een afgeronde publicatie. 
1. Vondsten. Zoals ik al noemde: veel aardewerk 

en steengoed uit de 15
e
 eeuw, sommige uit de 

14
e
 eeuw. De vondstlijsten zijn zo goed als 

klaar. Preciezer zijn we het nog aan het uit-
zoeken en ook de herkomst is nog onderwerp 
van studie. Het lijkt soms materiaal van een iets 
meer welvarende locatie.  

2. Locatie. We hebben ook met AHN naar de 
boerderij-omgeving gekeken. Het lijkt erop dat 
de huidige boerderij op een opgehoogd stuk 
grond is gebouwd. De vondstlocaties kunnen 
duiden op een kleinere omgrachting (formaat 
brede sloot?) van een voormalige hoeve. Na dit 

neergelegd te hebben bij Jan Timmers – 
buitengewoon kundig in de geschiedenis en 
archeologie aldaar en enorme bron van publi-
caties over het o.a. hele Bakelse gebied en ons 
zeer behulpzaam bij het onderzoek -. Volgens 
Jan Timmers zou het de locatie kunnen zijn van 
een grotere hoeve, zoals er rond Gemert en 
Bakel wel meer waren in die tijd. Niet zo groot 
als de Esper hoeve, die er iets meer richting de 
Mortel heeft gelegen. Nog verder uit te zoeken 
(AHN, vondstlocaties verbinden...). Er staat 
ergens genoemd: een hoeve tussen het zand 
van Bakel en de Weijer (visvijver in nat gebied). 
Dat zou deze hoeve kunnen  zijn. 

3. De mensen. José heeft in publicaties gevonden 
dat ene Jan Tymmermans in 1410-1411 op die 
plaats een huis gebouwd heeft. Jan Tymmer-
mans schijnt zich daarna van der Eijken te zijn 
gaan noemen. Hij is in ieder geval in goede 
doen gekomen. 

 
En nu? 
Als we weer aan de gang mogen, gaan we alle 
drie de hoofdonderwerpen afronden. 
1. Vondsten: veel (laten) fotograferen en nog wat 

uitzoeken naar herkomst en preciezere tijd. 
2. Locatie: AHN plaatjes en andere plattegronden 

naast elkaar zetten. Mogelijke vondstlocaties 
verbinden. 

3. Mensen: verdere beschrijving van Jan Tymmer-
mansen zijn familie en latere bewoners van 
Neerstraat 8. 

Uiteindelijk zal dit een publicatie worden, waarbij 
we uitgebreid kunnen putten uit publicaties van 
Jan Timmers en zullen linken naar ook andere 
publicaties. 
 
Paul Koppelman 

 
 
 
 
 

LOBBY VOOR ARCHEOLOGIE TWEEDE KAMER VERKIEZING 
 

 
Het Groot Reuvensoverleg heeft een pamflet 
opgesteld om in het licht van de aankomende 
Tweede Kamerverkiezingen te lobbyen over 
archeologie.  

Het landelijk bestuur van AWN heeft gevraagd 
deze onder de leden en externen te verspreiden. 
Het pamflet is als losse bijlage toegevoegd bij 
deze Actueel.  
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MARKTSTRAAT UDEN, OBSERVATIE AANLEG RIOOL 
 
 
Archeologisch is er weinig te verwachten, er is in 
het verleden al zoveel gewerkt in de straat dat 
zelfs kijken geen zin zou hebben. Het riool komt te 
liggen op een diepte van 2,80 meter. Er is een 
goede samenwerking met de uitvoerder. Mogelijke 
archeologie gaat dus verloren. 
 

 
Locatie sporen, bron Google earth 

Kadasterkaart 1832 

 
Sporen op een diepte van 1.20 meter. 
Het bovenste gedeelte van een spoor is 
verdwenen door de verplaatsing van het zand en 
het rijden van de machines, er restte ons nog 
slechts de onderste 20 tot 30 centimeter. 
De omgeving was geen mooi geel vlak. Het werd 
een zoektocht naar meer verkleuringen die een 
bewijs zouden leveren dat er een huis gestaan zou 
kunnen hebben. Maar zover ben ik niet gekomen. 
We hebben 12 sporen gevonden in de omgeving. 
Een schuur midden in de straat, opgebouwd met 
houten palen en lemen wanden? Maar alleen 
sporen zijn nog geen bewijs van oudheid. De  
graafmachine is zwaar en had een stuk aarde naar 
beneden gedrukt waardoor er in de straat 2 halve 

sporen zichtbaar waren. In een van de sporen zat 
gelukkig aardewerk waardoor we wel kunnen 
spreken van een bewoning in de 14e eeuw. 
 

 
 
Conclusie 
Totaal 12 sporen in een cluster over een gebied 
van 15 meter. Het aantal sporen is beperkt maar 
we zullen er ook wel gemist hebben. 
De hoeveelheid sporen in een cluster geeft de 
indruk dat er wel degelijk een hutje, schuurtje 
gestaan zou kunnen hebben. Wat was er in de 
Marktstraat een stuk bewoning, een hutje op de 
hei? In de directe omgeving, Gemeentehuis, 
Markant, Botermarkt en het Dico-terrein zijn ook 
sporen gevonden van bewoning in de late 
Middeleeuwen. De vraag is nu, was er in de kern 
van Uden ook een stukje nederzetting en zijn al die 
stukje naar elkaar toegegroeid en een geworden? 

 
Er is nog een mooie 
vondst gedaan op de 
stort van het zwarte 
zand uit de Markt-
straat. Gordel met 

leeuwenkopsluiting 
en sleepriem voor 
een officier van het 
Hannovers regiment 
uit 1845; naar H. 
Malibran, Paris 1904, 
PL XXXV. 
 

 
 
Hanneke van Alphen 
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OPGRAVINGEN EINDHOVEN 
 
 
De Hooghwerf 
In verband met de geplande herontwikkeling van 
het plangebied aan de Hooghwerf aan de Hoog-
straat te Eindhoven heeft RAAP in 2019 een proef-
sleuvenonderzoek met aansluitend een opgraving 
uitgevoerd. Het plangebied is in twee fasen 
onderzocht: eerst het achterterrein en na sloop van 
de bebouwing het terrein direct aan de Hoogstraat.  
 

 
Overzicht van de belangrijkste sporen en spoorclusters 
ter plaatse van deelgebieden 1 en 2 

 
Op het achterterrein zijn tientallen greppels gevon-
den daterend uit de 11-13

e
 eeuw, die afwaterden 

op het beekdal van de Gender in het noordwesten. 
Uit de palynologische monsters blijkt dat het 
broekbos een groot aandeel in de vegetatie in het 
dal van de Gender vormde, daarnaast was hier 
veel grasland aanwezig. Vanaf de 13

e
 eeuw werd 

het lager gelegen achterterrein langzaamaan 
opgehoogd met een akkerdek. In het plangebied is 
verder bewoning aangetroffen uit de late middel-
eeuwen (12e eeuw) en de nieuwe tijd. De middel-
eeuwse resten bestaan uit een concentratie 
paalkuilen en een waterput, die vermoedelijk op 
een boerenerf stond. Aan de Hoogstraat zijn één 

of twee erven uit de nieuwe tijd aangesneden. Op 
ongeveer 46 m van de Hoogstraat lag een houtwal 
parallel aan de straat, deze vormde de grens van 
één of beide achtererven. Op het zuidelijke erf zijn 
resten van twee gebouwen gevonden. De funde-
ring bestaat uit een enkelsteens muur die is opge-
trokken uit rode, herbruikte bakstenen en dateren 
vermoedelijk in de 18

e
 eeuw.  

 
Onder een van de gebouwen is een bijzondere kuil 
aangetroffen. De kuil is afgerond rechthoekig van 
vorm en heeft steile wanden. De opvulling bestaat 
uit enkele zandpakketten die in zeer korte tijd in de 
kuil zijn gestort. In de kuil zijn veel vondsten uit de 
16e eeuw gedaan, bestaande uit keramiek, bouw-
materiaal, glas, zilveren munten en metalen voor-
werpen. Mogelijk dat de kuil is gerelateerd aan de 
belegering van Eindhoven in 1583. Wellicht had de 
belegering van de stad invloed op de directe 
omgeving of werden de bewoners van het erf van-
wege hun welgesteldheid slachtoffer van oorlogs-
geweld (roof, plundering?). De oudste stukken 
vaatwerk waren vermoedelijk 25 tot maximaal 50 
jaar oud toen de kuil dichtraakte. De hoeveelheid 
en aard van de vondsten wijst erop dat wellicht 
een complete (gebroken) huisraad en huishou-
delijk afval in de kuil is beland. 
 
Bron: X. van Dijk, 2020: Plangebied De Hooghwerf 
(deelgebied 1) in Eindhoven, gemeente Eindhoven. Een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek met doorstart  
naar opgraving (RAAP rapport 3837) & Plangebied 
Hooghwerf (deelgebied 2) in Eindhoven, gemeente 
Eindhoven. Een archeologisch proefsleuvenonderzoek 
met doorstart naar opgraving (RAAP rapport 4006). 

 
Hieronder: Een selectie van de vondsten uit de 

bijzondere kuil: een miniatuur-grape uit hafner-waar, een 
kannetje van majolica en een zilveren munt van de 
Bourgondische Nederlanden, geslagen tussen 1500-
1506, onder Philips de Schone (1482-1506). 
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Stratumse poort 
Zoals al eerder is geflitst hebben 
onderzoekers van BODAC bij het 
graven van een archeologische 
proefsleuf op het Stratumseind de 
Stratumse Poort ontdekt. Op deze 
plek stond vanaf de middeleeuwen 
een stadspoort met een brug over 
de stadsgracht naast het riviertje de 
Dommel. De poort was een van de 
weinige bakstenen structuren die 
de stad Eindhoven toen rijk was. 
De vondst geeft een goed beeld 
van waar de poort, gracht en brug 
lagen. 
Langs de gracht zijn ook tien palen 
en een plank gevonden die waar-
schijnlijk deel uitmaakten van een 
beschoeiing. In de opvulling van de 
gracht vonden de archeologen 
onder andere scherven aardewerk. 
Daarmee dateren zij van dit deel 
van de gracht voorlopig in de 15

e
 

eeuw. Verder stonden in de gracht 
enkele zeer fors uitgevoerde vier-
kante eiken palen, die waarschijnlijk 
de brug droegen. Monsters van het 
hout worden onderzocht op 
datering. Ook zijn uit de gracht 
monsters genomen van stuifmeel 
en zaden om het landschap in en 
om de stad te kunnen bestuderen. 
 

 

Foto’s Laurens Mulkens

 

 

 

 

 

OUDSTE NEDERLANDSE APPELTAART (uit 1514) 
https://eetverleden.nl/oudste-nederlandse-appeltaart/ 
 
Ine Pulles uit het groepje Historisch Koken was op 
zoek naar weer eens een ander recept om hun 
appeloogst te verwerken en kwam dit appeltaart-
recept tegen op eetverleden.nl. Op deze website 
vind je vanalles over de geschiedenis van eten en 
drinken, en recepten om zelf iets te maken. 
 
Ze heeft de appeltaart inmiddels gemaakt en 
schrijft: ‘Lekkerrr! Maar is meer een toetje dan 
taart, omdat er alleen maar over de bovenkant 
deeg zit. We hebben hem dan ook als toetje 
gegeten. De vulling met deze kruiden is ook prima 

te gebruiken bij 
een gewone 
appeltaart. Ik had 
de staartpeper 
vervangen door 
sumak en de 
paradijs-korrels 
door gewone 
zwarte peper. 
Voor herhaling 
vatbaar!’  
 

De appeltaart van Ine 

http://eetverleden.nl/
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‘In 1514 verschijnt in Brussel Een notabel 
boecxken van cokeryen, het eerste gedrukte 
Nederlandstalige kookboek. Het is een boekje vol 
heerlijke recepten met veelal luxe ingrediënten 
voor die periode. We vinden er ook het oudste 
Nederlandse recept voor appeltaart. De appels 
worden flink gekruid met specerijen en worden 
gebakken onder een lekkere laag deeg. Specerijen 
behoorden tot de duurste ingrediënten in de 16e 
eeuw. Destijds een heerlijk taartje voor de elite en 
vandaag de dag voor iedereen! 
 
De oudste Nederlandse appeltaart 
Wij zijn tegenwoordig gewend om mooie stevige 
en smakelijke deegkorsten te maken voor onze 
taarten die wezenlijk onderdeel zijn van de taart of 
pastei. In de late middeleeuwen was dat geen 
vanzelfsprekendheid. Recepten draaien om de 
vulling en niet om de korst. Het was dan ook 
gewoonte om de taart leeg te lepelen. De korst 
werd niet altijd opgegeten. 
Een andere gewoonte is het toevoegen van vocht 
– een saus, bouillon of in dit recept room – 
halverwege de baktijd. Je liet de vulling van een 
pastei deels garen en voegde daarna extra vocht 
en smaakmakers toe. In mijn [Manon van 
eetverleden, red.] experimenten leidde het soms 
tot een kliederboel als ik weer eens een bakvorm 
met losse onderdelen had gebruikt. Gebruik voor 
dit gerecht dan ook liefst een dichte aardewerk 
schaal.’ 
 
Appeltaart uit 1514 
Benodigdheden 
 
Deeg 

 250 gram bloem 

 100 gram boter 

 80 ml water 

 ½ ei 

 snufje zout 
 
Vulling 

 8 flinke appels 

 60 gram rietsuiker 

 ½ theelepel paradijskorrels (Deze kruidige 
pikante korrels werden sinds de vroege 
middeleeuwen vanuit West Afrika via de Sahara 
naar Europa vervoerd om terecht te komen in 
gerechten van rijken en later ook de 
middenklasse. Tot aan de 14e eeuw wisten de 
Europeanen niet waar specerijen precies 
vandaan kwamen. Dat ze vanuit het oosten 

kwamen was duidelijk, maar er was geen kennis 
over de wereldbol áchter het Midden-Oosten. En 
lag in het verre oosten ook niet ergens het 
Paradijs? Omdat vermoed werd dat al die 
specerijen, en ook deze korrels, ergens uit de 
buurt van het Paradijs kwamen kregen ze de 
naam paradijskorrels. Laat dit specerij nou niet 
uit het oosten komen, maar van de Westkust van 
Afrika!De paradijskorrel heeft een mooi aroma 
van bloemen en tonen van kardemom en 
gember. Erg aromatisch, stevig pittig! Gebruik 
van paradijskorrels: Paradijskorrels zijn een 
smakelijke vervanger van zwarte peper. Je 
gebruikt het in stoofpotjes, sauzen, soepen. Het 
komt het beste tot zijn recht als je het verwarmd.  

 ½ theelepel gember 

 ½ theelepel kaneel 

 ½ theelepel staartpeper (Dit besje met staartje uit 
Indonesië kwam al voor in Middeleeuwse 
recepten en bleef populair tot in de 19e eeuw. 
Het is het geheim in baksels als speculaas en 
kruidkoek. Lekker fris en pittig tegelijkertijd met 
een licht peperig aroma met citrustonen. 
Recepten met staartpeper: Staartpeper is milder 
van smaak dan zwarte peper en heeft een bijna 
zoet aroma. Naast hartige gerechten combineert 
het ook heel mooi in gerechten waar iets zoets in 
zit, zoals speculaas, pepernoten of kruidkoek. 
Staartpeper is dan ook af en toe het geheime 
wapen in speculaasmixen van de betere 
banketbakker! 

 ¼ theelepel nootmuskaat 

 ¼ theelepel kruidnagel 

 ¼ theelepel foelie 

 100 ml room 
 
Bereiding 
Maak een soepel deeg door de bloem te mengen 
met de boter, water, ei en zout en kort te kneden. 
Verpak het deeg in plasticfolie en laat het circa 30 
minuten rusten in de koelkast. 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de 
appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels 
in kleine stukjes. Schep er de rietsuiker en 
specerijen doorheen. Beboter een taartvorm met 
vaste bodem en doe er de appel in. Rol het deeg 
uit en dek de taartvorm ermee af. Bak de taart in 
circa 45 minuten goudbruin en gaar.  
Snijd een flink gat uit het deeg. Giet er de room bij. 
Roer de appels en room even goed door. Zet de 
deksel weer op de taart. Schep voor het opdienen 
de appels uit de taart en geef er een lekker stuk 
deeg bij. 

  

http://kookhistorie.nl/
http://kookhistorie.nl/
https://eetverleden.nl/winkel/product/paradijskorrels/
https://eetverleden.nl/winkel/product/staartpeper/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE KERKSTRAAT ZUID IN 
HELMOND 
https://helmond.ditisonzewijk.nl/archeologisch-onderzoek-aan-de-kerkstraat-zuid-in-helmond/ 
 
Archeologen zijn druk bezig met opgravingen aan 
de Kerkstraat Zuid. Helmond is namelijk een oude 
stad met een rijke geschiedenis. Ze hopen in de 
grond, waar sinds 1886 de smederij van Jos van 
der Meulen was gevestigd en vanaf 1895 het 
eerste Helmondse Garagebedrijf van Van der 
Meulen-Ansems was gevestigd, verborgen historie 
te vinden over dat gebied.  
 

 
 
De stadskaart in de fotoreportage, geeft een beeld 
van Helmond uit omstreeks 1540 en hij is 
opgetekend door Jacob van Deventer. De rode 
cirkels op de tekening, zijn de vier stadspoorten in 
Helmond. De gele cirkel is het opgravingterrein, 
waar nu gewerkt wordt  aan de Kerkstraat Zuid. Je 
ziet dat het stadcentrum op een kruispunt van 
wegen ligt en dat daar ook de Markt ligt. De stad is 
vanaf ongeveer 1400 na Chr. omgeven door een 
stadsgracht met vier stadspoorten en stadswallen. 
In het gebied Kerkstraat, Beugelsplein en Zuid 
Koninginnenwal hebben al eeuwenlang gebouwen 
gestaan. Het deel waar nu de sloop heeft plaats 
gevonden, is ontstaan door de aanleg van de 
Kasteel Traverse in de jaren zestig, die Noord en 

Zuid van elkaar gescheiden heeft. Nu krijgen de 
archeologen de mogelijkheid om, voordat er 
opnieuw gebouwd wordt, sporen uit het verleden 
op te tekenen. Vanaf begin 13

de
 eeuw begon het 

stedelijk leven in Helmond. 
 

 
 
Stadsarcheoloog Theo de Jong vertelt met passie 
over zijn werk als archeoloog [te zien via de 
videolink klik hier, red.] Er is nog erg veel te vinden 
voor archeologen in Helmond. Ze zoeken hier naar 
de vroegere sporen van bewoning, zoals greppels 
en palen van houten huizen uit de 13

de
 en 14

de
 

eeuw en oude bakstenen funderingen, kelders en 
waterputten uit later tijden. Samen met vondsten 
van aardewerk, botten en metaal willen zij zo de 
geschiedenis van Helmond uitzoeken en de 
alledaagse burgers van vroeger in het zonnetje 
zetten. 
De Helmonders krijgen daarmee een mooi beeld 
van wat er  in de stad is gebeurd en krijgen zo een 
kijkje in de geschiedenis van Helmond 
Via de site van de Heemkundekring Helmond , 
kunt u een kijkje nemen in het project “Helmond 
binnen de Wallen“. Website Heemkundekring: klik 
hier. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FaG86J_MOtI&t=16s
https://www.heemkundekringhelmont.nl/
https://www.heemkundekringhelmont.nl/


 
 
 

19 
 

QGIS CURSUS 
 
 
Op zaterdag 31 oktober hebben enige leden van 
de AVKP via internet deelgenomen aan een door 
de AWN en Ruud Hemelaar geïnitieerde cursus. 
Kennismaking en werken met QGIS was de 
doelstelling en de groep was zeer breed van 
nieuweling tot specialistisch werker. Het was een 
groep van 14 mensen die door mevrouw Sylvie 
Hornbach, informaticus wegwijs en of wijzer 
gemaakt werden met dit informatiesysteem. Met 
Huiswerkopdracht en vervolgmeeting zullen de 
afronding van deze cursus zijn. Ook lijkt het een 
mooie start om bij de AVKP deze kennis samen te 
delen en een platform te gaan vormen. 
Voor mij was het een leuke en leerzame 
kennismaking met QGis en met de digitale vorm 
van klassikaal les krijgen. 
 
Beschrijving 
QGIS voorheen ook Quantum GIS is een open 
source geografisch informatiesysteem. Het pro-
gramma is beschikbaar voor verschillende plat-
forms en besturingssystemen. Men kan geogra-
fische gegevens bekijken, bewerken en analy-
seren. De kaarten bestaan uit rasterdata en of 
vectordata. Door middel van ordening, georefe-
reren combineren van gegevens, koppelen van 

gegevens en het toevoegen van opmaak, kan een 
kaart samengesteld worden.  
Van een digitaal hoogtemodel kunnen contour-
lijnen en schaduwen digitaal hoogtemodel kunnen 
contourlijnen en schaduwen (reliëfkaarten) worden 
berekend. Dit kan vervolgens worden doorgezet 
naar een Trangulair Irregular Network (TIN). 
 
Ondersteuning bewerken bronteksten bewerken  
QGIS ondersteunt de meeste populaire bestands-
formaten van geografische informatiesystemen.  
Men kan Shapefile (shp), Keyhole Markup 
Language (KML) en GeoTIFF openen. QGIS kan 
verschillende soorten databases koppelen 
(PostgreSQL, MySQL) en ondersteunt geogra-
fische databases (PostGIS, Oracle Spatial

]
).  

 
QGIS kan ook worden gebruikt in combinatie met 
GRASS-GIS. Het ondersteunt ook WMS, WCS, 
WFS, GPS Exchange Format (GPX) en SpatiaLite. 
QGIS ondersteunt meerdere coördinatenstelsels, 
waaronder het Nederlandse Rijksdriehoeksstelsel 
(RD) en het Belgische Lambertcoördinaten-
systeem. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

EVALUATIE ERFGOEDWET VOOR HET ONDERDEEL ARCHEOLOGIE 
 
 
In 2020 worden de effecten van de archeologische 
onderdelen van de Erfgoedwet geevalueerd. De 
voortgang van de evaluatie staat op de website 
van RCE. Hier zijn de belangrijkste onderzoeks-
rapporten te downloaden en staat informatie over 
evenementen die het ministerie van OCW organi-
seert over dit onderwerp. 
 

Waarom evalueren 
De in 2016 in werking getreden Erfgoedwet omvat 
meer dan alleen archeologie. De wet wordt in 2021 
geëvalueerd, maar het onderdeel archeologie is 
door een motie van de Tweede Kamer naar voren 
gehaald. In die motie van 2 juli 2019 verzocht de 
Kamer de regering om de Erfgoedwet op het 
onderdeel archeologie samen met de archeolo-
gische sector te evalueren. In reactie daarop heeft 
de minister van OCW in december 2019 het plan 

van aanpak voor deze evaluatie aan de Kamer 
gestuurd. 
 
Hoe evalueren we? 
Samen met belanghebbenden in de archeolo-
gische monumentenzorg wil het ministerie van 
OCW de werking van de Erfgoedwet in de praktijk 
inzichtelijk maken en toetsen aan de doelstellingen 
van het Verdrag van Valletta. Voor sommige 
onderdelen is nader onderzoek nodig. Uiteindelijk 
wil de minister van OCW aan de Raad voor 
Cultuur (i.s.m. de Raad voor de Leefomgeving en 
infrastructuur) advies vragen over belangrijke 
onderdelen uit de archeologische wetgeving. In de 
tijdlijn op de website staan al deze stappen op een 
rij. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
https://nl.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF
https://nl.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://nl.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=PostGIS&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Spatial&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Spatial&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=GRASS-GIS&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Coverage_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=SpatiaLite&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geodetisch_co%C3%B6rdinatensysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdriehoeksco%C3%B6rdinaten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertco%C3%B6rdinaten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertco%C3%B6rdinaten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/evaluatie-erfgoedwet-archeologie
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z13576&did=2019D27877
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25525&did=2019D52523
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25525&did=2019D52523
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/evaluatie-erfgoedwet-archeologie


 
 
 

20 
 

Onderzoeksthema's 
De evaluatie concentreert zich rond een aantal 
thema’s: 

 Taken en rollen van overheden 

 Kwaliteit van archeologisch onderzoek 

 Marktwerking 

 Publieksbereik en participatie 

 Behoud in situ 

 Certificering 

 Arbeidsmarkt 
 

Onderzoeksresultaten 
Om de aandachtspunten uit te diepen zijn een 
aantal onderzoeken uitgevoerd door OCW, CCvD, 
Archeologie van de SIKB of het UWV. De 
resultaten vindt u terug in verschillende rapporten 

onder het kopje 'Onderzoeksrapporten' op de 
website.  
 
Deel uw visie 
We nodigen u van harte uit uw beargumenteerde 
visie op de werking van de Erfgoedwet in het 
archeologisch bestel met ons te delen. Dit is 
vormvrij maar kan bijvoorbeeld in een reflectie van 
1 à 2 pagina's (A4) waarin u uw mening over de 
werking van het archeologisch bestel uiteenzet - 
eventueel met voorbeelden - en waar mogelijk 
oplossingen voor ervaren knelpunten aandraagt. 
Wij zullen deze bijdragen voegen bij de 
adviesvraag aan de Raad voor Cultuur (i.s.m. de 
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur). 
 
Uw reactie kunt u sturen naar Annemarie Luksen-
IJtsma, adviseur archeologiebeleid, RCE 

 
 
 
 
 

SINTERKLAAS- EN KERSTCADEAUTIPS 
Klik op de plaatjes voor de links naar één van de mogelijke verkooppunten. 
 
 

          
 

       

mailto:a.luksen@cultureelerfgoed.nl
mailto:a.luksen@cultureelerfgoed.nl
https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/prentenboeken/peuter-en-kleuter-prentenboeken/detail/3013017-archeoloog
https://www.spreadshirt.nl/shop/design/team+archeoloog+archeoloog+archeologie+opgraving+teenager+biologisch+t-shirt-D5e58cf1be4474259a630c247?sellable=yr0lvqOmjJsYlQE7xwrN-1371-9
https://www.google.com/search?q=playmobile+archeoloog&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkqf2wnZftAhWGtKQKHfLNDZYQ2-cCegQIABAA&oq=playmobile+archeoloog&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECAAQHjoGCAAQChAYUMzSBVi3mwZgsp4GaAJwAHgAgAFliAHJDZIBBDIyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=Eeq6X6TdNYbpkgXym7ewCQ&bih=910&biw=1920&client=firefox-b-d#imgrc=NjD8iNWx6fb3_M
https://www.zazzle.nl/archeologie_legpuzzel-116313087652024946
https://www.bol.com/nl/p/ses-dino-s-opgraven/1004004007525582/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DX7rtOJfowksa6Xj6jgBA0wAAA9w%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D7%26itm_id%3D1004004007525582&bltgh=sSLD1cC4fGO6A85PfPhJ2g.1_8_9.16.ProductImage
https://www.bruna.nl/boeken/van-nul-tot-nu-1-9789054251927
https://www.veldshop.nl/nl/houten-archeologie-troffel.html
https://www.bol.com/nl/p/schedel-maat-l-skull-stoffen-mondkapje-wasbaar-niet-medisch-katoen-herbruikbaar/9300000009124628/?bltgh=k0oT5a2a-i0xi-a2spZIQA.pR-lSjN-aZpT6GwBiDhGqg_0_4.22.ProductImage
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MAÇONNIEK KANON 
 
 
Een opmerkelijke archeologische vondst in de 
kasteelgracht van Eindhoven aan de Vestdijk. 
 

 
 
Het bovenstaande wil ik U niet onthouden. Een 
maçonniek kanon uit het laatste kwart van de 18

e
 

eeuw. Extra bevreemdend en opmerkelijk omdat er 
in de Nederlanden van begin 18

e
 eeuw nog geen 

vrijmetselarij bestond, laat staan in een nog 
onbeduidend stadje zoals Eindhoven toen nog was 
in het arme Brabant van die tijd. Ra Ra hoe kan 
dit? 
Ik zag het onlangs met verbazing staan in een 
nieuw ingerichte vitrine van het archeologische 
centrum aan de Gasfabriek in Eindhoven. Dit 
kanon is gevonden tijdens de opgravingen in 1989 
op het toenmalige Heuvelterrein en op het perceel 
van Villa Ravensdonck aan de Vestdijk en Ten 
Hagestraat. Het mooie is dat ik daar zelf als 
amateurarcheoloog van 1985 tot 1989 aan dit 
archeologische opgravingsproject heb deelgeno-
men. De opgravingen vloeiden voort uit de bouw-
werkzaamheden van de Heuvelgalerie in het 
centrum van Eindhoven.  
Kasteel Eindhoven ofwel Kasteel ‘Ten Hage’ is 
vermoedelijk als eerste vernoemd en daarna 
gebouwd rond 1420 en in zijn geheel gesloopt in 
en rond 1655. In 1667 stond er in ieder geval niets 
meer volgens historische bronnen. Het kasteel 
omvatte op het laatst in de 17

e
 eeuw het gehele 

perceel van Villa Ravensdonck met voorgelegen 
plein. Eén van de hoofdtorens (die waarschijnlijk 
de toegangsbrug flankeerde) ligt nog onder de 

hoek van de Vestdijk en Ten Hagestraat. De rest 
van de funderingen ligt nog intact onder de grond. 

Veel glaswerk is gevonden in de noordgracht, 
waaronder honderden fragmenten van bolvormige 
wijnflessen. Ook dit specifieke maçonnieke glas is 
gevonden in de noordgracht van het kasteel. In het 
archeologisch centrum zei men dat dit niet het 
enige Vrijmetselaarsglas was dat in de 
noordgracht was gevonden, want er zijn aldaar 
meerdere exemplaren opgegraven. Dat zou 
kunnen betekenen dat de keuken van het kasteel 
aan de noordkant heeft gelegen. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik heb meegewerkt aan het 
uitgraven van de afwateringstunnel die liep van 
(nog bestaande) kelder van de Villa tot aan de 
Vestdijk (gracht). De kelders en funderingen zijn 
onderdelen van het toenmalige kasteel.  
 
Het glaswerk is goed gedocumenteerd in het boek 
‘Het kasteel van Eindhoven’ door stadsarcheoloog 
Nico Arts. Op bladzijde 160 staat geschreven, ik 
citeer: Een ongebruikelijke vondst is een 
doorzichtig drinkglas met daarin gegraveerde 
voorstelling. Het is een zogenaamde ‘maçon’ of 
‘kanon’, een drinkglas dat is gebruikt door de 
Vrijmetselarij. Daar bestaat de gewoonte om na 
bepaalde bijeenkomsten de avond af te sluiten met 
een warme maaltijd. Daarbij worden drinkglazen 
vergeleken met het militaire kanon dat met ‘Kruit’ 
(wijn) wordt geladen. Na een heildronk wordt het 
kanon met een duidelijke klap weer op tafel gezet. 
Kenmerkend voor maçons is de stevige zware voet 
waardoor het glas niet snel zal breken bij het 
neerzetten. De gravering bestaat uit symbolen van 
de Vrijmetselarij: de passer, de winkelhaak, het 
schietlood (op het glas als een spoeltje tussen 
passer en winkelhaak gegraveerd), het waterpas 
(onder de winkelhaak) en bovenin van links naar 
rechts de troffel, de maan, de zon en de hamer. Dit 
waren destijds allemaal courante symbolen. De 
troffel wordt heden ten dage niet meer gehanteerd. 
De in de het glas gegraveerde driehoek is geen 
specifiek symbool voor de Vrijmetselaars. De vorm 
van het met de zware voet voorziene glas met 
daarin een grote luchtbel is karakteristiek voor 
Noord- Duitse glazen uit de periode 1775 - 1825. 
Te Eindhoven is pas in 1931 een Vrijmetse-
laarsloge gesticht. Wel is bekend dat aan het eind 
van de 19

de
 eeuw Eindhovense Vrijmetselaars lid 

zijn van de in 1719 ontstane loge in de garnizoens-
plaats Breda. Aangezien het hier om een voorwerp 
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gaat dat met ander stadsafval in de noordgracht 
terecht zal zijn gekomen, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat het glas afkomstig is van een 
ergens in de stad gehouden ‘maçonniek’ feest. 
Eveneens uit de noordgracht afkomstig is een 
vrijwel identiek glas, maar dan zonder gravering. 
Glas is tot in de 18

e
 eeuw een grondstof geweest 

voor voorwerpen die alleen bij welgestelden op 
tafel verschijnen, aldus het citaat. 
 
Ik wil hierbij aanstippen dat de Troffel in de 
Nederlandse Vrijmetselarij nog steeds gehanteerd 
wordt als o.m. het symbool van (broeder) liefde. 
Het is het maçonnieke werktuig bij uitstek dat 
oneffenheden gladstrijkt, waarmee de specie wordt 
aangebracht en onwrikbaar aaneengehecht. In 
verschillende loges ligt hij weer fysiek op het 
Tableau. Ook de zichtbare symbolen – in dit geval 
te zien als Maan en Zon, zouden eigenlijk in 
omgekeerde volgorde moeten staan, zoals overal 
in de oude mysteriescholen gebruikelijk is. Dus de 
Zon in het noorden als teken van het mannelijke 
beginsel en de Maan als het vrouwelijke beginsel 
in het zuiden geplaatst. Maar wat mij erg 
bevreemdt en bovenal zeer verbaast. Hoe kan een 
maçonniek(e) voorwerp(en) in een kasteelgracht 
terechtkomen van een gebouw c.q. kasteel dat al 
voor 1667 is afgebroken en waarvan ook de 
grachten zijn gedempt? (De grachten waren tot 
eind 19

e
 eeuw nog te zien als depressie in het 

landschap of in de vorm van een klein slootje) Dat 
niet alleen, het kanon is terecht gedetermineerd 
rond 1775 -1825. Dat klopt ook qua vorm, kleur en 
textuur van het glas.  
 
Het vreemde aan deze geschiedenis is, dat de 
Nederlandse Vrijmetselarij zijn ontstaansgeschie-
denis heeft gekend in de Nederlanden halverwege 
de 19

e
 eeuw en dan vooral in de noordelijke 

gewesten. Hier in het toen nog zeer arme Brabant 
en Limburg waren we nog Generaliteitsland en 
bestuurd door Hoogmogende Heren vanuit het 
westen des lands.  
 
 

Enige gedachten en overwegingen als analyse.  

 Het kan zijn dat er voor 1717 toch enige kleine 
maçonnieke bouwhutten zijn geweest binnen 
militaire eenheden die mogelijk in het kleine 
Eindhoven garnizoen hadden, want Eindhoven, 
hoe economisch nog onbeduidend ook, lag wel 
op een strategische plaats. (Einde der hoven 
op een hooggelegen zandbank tussen rivieren) 
Ik bedoel hier vooral de belangrijke hoofdweg 
van Luik naar Den Bosch en verder.  

 Het kan ook zijn dat militaire Franse eenheden 
hier gelegerd waren in de Napoleontische tijd 
en dat er maçonnieke voorwerpen als secun-
dair afval is gedumpt in gegraven afvalputten 
op de plaats van de noordelijk gracht.  In die tijd 
was het zeer gebruikelijk om beerputten te 
graven in wat lager gelegen taluds. Verder is 
het fenomeen van Vrijmetselaarsloges in 
legereenheden niet ongewoon in de 18

e
 eeuw. 

Binnen de Franse krijgsmacht in de Napoleon-
tische tijd is bekend dat zij al loges hadden 
gesticht naar Engels voorbeeld. De leden van 
deze militaire loges kwamen vooral uit de 
kringen van de hogere officieren van meestal 
aristocratische afkomst. Het jargon en de vele 
gebruiken en symbolen die binnen de 
Vrijmetselarij worden gehanteerd hebben hun 
oorsprong vanuit de militaire bouwhutten c.q. 
loges. 

 Ten derde als mogelijkheid - en dat zou zeer 
uitzonderlijk zijn - is dat er in het stadje Eind-
hoven al in de 17

e
 eeuw misschien steenhou-

wersgilden actief waren die voor ons maçon-
nieke gebruiken, jargon en symbolen hanteer-
de. Uiteindelijk is de oprichting in 1717 maar 
een organisatorische papieren oprichtings-
datum om al veel langer bestaande onafhan-
kelijk opererende Vrijmetselaarsloges of steen-
houwersgilden te verenigen uit machtsoogpunt.  

 
Dit gegeven dat er maçonnieke voorwerpen zijn 
gevonden in een gracht van een kasteel(tje) in een 
klein stadje als Eindhoven is wat mij betreft 
uitzonderlijk. Met bovenstaande is er reden tot 
nader onderzoek. Het zou uniek zijn als zou blijken 
dat er ruim voor 1717 al Vrijmetselaarsactiviteiten 
zijn geweest in de Nederlanden en dan vooral in 
een Generaliteitsgewest als Brabant en specifiek 
voor Lampegat. 
 
Peter van Ierlant 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten van 20 augustus tot en met 1 november 2020 
 
Boeken 
Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. 
Suikerbonen en beschuit met muisjes. 
Cultureel erfgoed project in de Benelux 
Middengebied. 2005. 
 
Holle boomstammen  
De historische mythen van Nederland, ontleend 
aan Frans Vlaanderen. 
Albert Delahaye  Druk Nov 1979 
Dit boek is een populaire bewerking van 
“Vraagstukken in de historische geografie van 
Nederland” 1965 (Geo 043 in de bibliotheek) 
 
Opgegraven verleden van Gelderland. 
Onder redactie van J. Verhagen R Borman A 
Gerharte Witteveen. e.a. 
Uitgeverij Matrijs 2007 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland  
Jaargang 4 juni 2020 september deel 3 
- De Dood van ‘”Huize Horsterwold” de 

experimentele verbranding van een huis 
reconstructie.   

- Boeren van Stad en platteland. Nico Arts. 
 

Archeologie in Nederland jaargang 4 september 
AWN Magazine. 
- De Romeinse A73, Katwijk gemeente Cuijk. 
 
In Brabant 
Jaargang 11 nr. 3 september 2020. 
Populairwetenschappelijk tijdschrift over Brabantse 
geschiedenis en erfgoed. 
- Nostalgisch Brabant. Cornelis le Mair: Over 

nostalgie en verbinding. 
- Luchtvaartterrein Wintelre. 
- De betekenis van lokale industrie in drie 

gemeentelijke museumcollecties. 
 
Het Nederlandse Landschap 
37e jaargang. 
Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis. 

Dit is een blad voor iedereen die zich interesseert 
voor het Nederlandse Landschap en zijn 
geschiedenis. 

Het is een toegankelijk tijdschrift waarin vele 
wetenschappelijke disciplines samenkomen en 
gekoppeld worden aan actuele thema’s in het 
werkveld van het Nederlandse Landschap. 
Rijk geïllustreerde artikelen met inspirerende 
bijdragen en actuele literatuursignalering geven 
een gevarieerde invulling aan de 
landschapsgeschiedenis  

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De onzichtbare maat 
Archeologie van goed en kwaad 
Andreas Kinneging 
 
Mateloosheid. Dat is hét kenmerk van de moderne 
tijd. Die staat daarmee haaks op de Europese 
Traditie, die teruggaat op Athene en Jeruzalem. 
Want in die Traditie gaat het om de juiste Maat, 
maathouden, maatvoering, matigheid. De 
kerngedachte is dat de juiste Maat te vinden is in 
de werkelijkheid, al is ze niet zichtbaar. Men moet 
er oog voor hebben. Er is een juiste maat in 
kleding, een juiste maat in eten en drinken, een 
juiste maat in werk en ontspanning, in vreugde en 
verdriet, in vrijheid en gelijkheid, ja in alles. 
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Tact is een vorm van maatvoering, Redelijkheid is 
dat ook. Goed en kwaad zijn uiteindelijk niets 
anders dan maathouden. 
Dit inzicht, deze wijsheid, is weggevaagd door de 
ideologieën van de Verlichting en de Romantiek, 
die de moderne wereld domineren. Het zijn beiden 
ideologieën van de oneindigheid, dat wil zeggen 
mateloosheid. De Verlichting zoekt het heil in de 
eindeloze economische en technologische vooruit-
gang, de oneindige bevrediging van begeertes. De 
Romantiek zoekt het geluk in de eindeloos 
experimenteren en de eindeloze introspectie, op 
zoek naar het oneindige Zelf. 

Het gevolg is een wereld die uit het lood is 
geslagen en een mens die niet weet waar hij het 
zoeken moet. Terwijl het zo eenvoudig is: De juiste 
Maat. 
 
Onze voorouders wisten het. Wij zijn het vergeten. 
Dit boek stoft de Traditie af en brengt haar weer tot 
leven. 
Een controversieel boek maar de moeite waard. 

 

Carel van den Boom 

 

 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Nieuwe bestuursleden 
We zijn blij dat drie nieuwe bestuursleden het 
AVKP-bestuur komen versterken. Dit zijn Carel 
van den Boom, Hans Nellen en Jesper de Raad. 
Drie mensen met verschillende achtergronden en 
ervaringen, zowel binnen als buiten de 
archeologie. We kijken de komende tijd waar 
ieders interesse ligt en hoe we de taken binnen het 
bestuur gaan verdelen. Zij zullen tijdens de 
komende Algemene Ledenvergadering officieel 
worden aangesteld.  
 
Geen jaarvergadering 
Vanwege de corona-maatregelen houden we dit 
jaar geen jaarvergadering, aangezien dit fysiek niet 
mogelijk is. We hebben besloten het jaarverslag 

van 2108 en 2019 samen te voegen, aangezien 
het verslag van 2018 vanwege omstandigheden 
nog niet is afgerond. We verwachten de verslagen 
dit jaar af te ronden en toe te sturen en in het 
voorjaar van 2021 een jaarvergadering te 
organiseren. Ook de financiële afronding is in 
voorbereiding. Wie vragen heeft kan mailen naar 
awnafdeling23@gmail.com.  
 
Ellen van der Steen  
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