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Ledenvergadering met lezing 
 

Een nieuw jaar en een versoepeling van de restricties in verband met corona stemmen 

hoopvol. We hebben dan ook een activiteitenprogramma gemaakt dat we hopelijk nu 

ook echt kunnen realiseren. Dat programma – nog niet in alle details uitgewerkt – vindt 

u hieronder. 

 We beginnen op dinsdag 15 februari met een ledenvergadering en aansluitend 

een lezing door ons medelid Ruud Hemelaar. Hij laat daarin zien hoe iedereen thuis met 

redelijk eenvoudige middelen via het internet met archeologie in de regio bezig kan zijn. 

Websites met historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) bieden daar tal van mogelijkheden voor. In de lezing wordt 

nadrukkelijk ook ingegaan op de bruikbaarheid van dit alles in de praktijk in het veld. 

Wanneer toehoorders hierdoor enthousiast worden, is het misschien mogelijk binnen 

onze afdeling een werkgroep(je) te vormen met mensen die deze mogelijkheden samen 

verder verkennen. Ook dat kan dan zowel thuis in digitaal contact of fysiek samen, al 

naargelang de wensen en de mogelijkheden van het moment. 

 De avond begint met een (korte) ledenvergadering waarin de bestuursleden zich 

wat nader voorstellen en we een overzicht bieden van wat er in de voorbije twee jaar is 

gedaan. Daar hoort ook een financieel verslag bij waarvoor nog twee leden voor een 

kascommissie worden gezocht (liefhebbers kunnen zich melden). Uiteraard kunnen de 

leden hierop reageren, net als op het jaarprogramma dat er nu ligt. Uw inbreng is 

belangrijk, want we doen het samen. 

 Deze avond vindt plaats in Wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33, 5037 

MJ Tilburg (www.zorgvliedtilburg.nl/wie-zijn-wij/wijkcentrum-de-back/). We waren 

hier al eerder te gast en dat beviel goed. Gezien de verplichtre eindtijd van 22.00 uur die 

wellicht ook dan nog geldt, beginnen we om 19.00 uur. Introducés zijn welkom. 

 

 

Jaarprogramma 
 

Het ligt in de bedoeling om elk jaar enkele lezingen en excursies te organiseren. 

Daarnaast gaan we uiteraard waar de mogelijkheid zich voordoet zorgen dat 

vrijwilligers kunnen meewerken bij opgravingen in de regio. Dit blijkt vooralsnog lastig 

op de langere termijn te plannen, maar we informeren u via een mail of in een 

nieuwsbrief wanneer er een gelegenheid is. 
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 De eerstvolgende lezing na de 

avond op 15 februari vindt plaats op 

donderdag 14 april, opnieuw in 

Wijkcentrum De Back in Tilburg. We 

gaan er vanuit dat we dan normaal om 

20.00 uur kunnen beginnen. 

 Spreker is Ria Berkvens, 

waarschijnlijk voor velen van ons geen 

onbekende. Zij is als regioarcheoloog 

verbonden aan de Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant en als zodanig 

verzorgt zij voor meer dan zeventien 

gemeenten in die regio alles op het gebied van archeologie én cultuurhistorie. In deze 

lezing gaat zij in op de nieuwe Omgevingswet, de consequenties daarvan voor de 

omgang met archeologie en erfgoed en de rol die de burger daarin kan spelen. In de 

veronderstelling dat een aantal leden ook de cursus volgen die de landelijke AWN en 

Heemschut hierover aanbieden, hebben we Ria gevraagd om tijdens de lezing vooral in 

te gaan op concrete voorbeelden in de regio. Hoe handelen gemeentes, wat gaat goed, 

wat kan beter en wat kan een individuele burger of een ‘club’ als de AWN hier voor rol is 

spelen? 

 

In mei maken we een excursie naar 

Vught, een plaats die ouder is dan ’s-

Hertogenbosch. Een exacte datum voor 

dit bezoek hebben we nog niet (we 

wachten nog op bevestiging), maar we 

zetten in op zaterdag 21 mei.

 

  

De voormalige Sint-Petruskerk in Vught 

– een monumentaal gebouw van 

architect Carl Weber – is verbouwd tot 

openbare bibliotheek en cultureel 

centrum ‘De Petrus’ en huisvest ook het 

Vughts Museum. Daar is in mei en juni 

een expositie te zien over de archeologie 

en middeleeuwen van Vught en die 

belooft veel nieuws te bieden. 

 Vught is een plaats waar tot voor 

kort nauwelijks archeologisch 

onderzoek werd gedaan. Recent is hier 

verandering in gekomen, met bijzondere 

resultaten. Onder redactie van Ad van 

den Oord en Ottie Thiers verscheen eind 

2020 het boek Twee bijzondere 

dorpen. Geschiedenis van Vught en 

Cromvoirt, een uitgave van de Stichting 

Erfgoed Vught. Dit boek bevat ook 

hoofdstukken over de archeologie en de 

middeleeuwse geschiedenis van Vught. 

De Stichting Erfgoed Vught geeft 

viermaal per jaar een blad uit en omvat 

ook een werkgroep archeologie (zie 

www.erfgoedvught.nl). 
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Op 17, 18 en 19 juni staan dan weer de Nationale Archeologiedagen op het 

programma. Hiervoor zijn al wel enkele ideeën geopperd – zoals de mogelijkheid om 

door enkele deskundigen vondsten van amateurs te laten determineren. Maar 

vooralsnog ligt niets vast. Mogelijk werken we weer samen met de Gemeente Tilburg, 

maar ook een activiteit elders in Midden-Brabant hoort tot de mogelijkheden en het zou 

natuurlijk mooi zijn als we kunnen inspelen op de (archeologische) actualiteit van het 

moment.. Ook hiervoor zijn suggesties vanuit de leden welkom. 

 Het programma na de zomer is nog niet in detail ingevuld, maar we willen ook 

dan zeker weer een excursie en een lezing organiseren. Excursiemogelijkheden in de 

regio die beslist nog in ons verdere programma zullen terugkeren zijn onder meer het 

Streekmuseum Alphen, Museum Romeins Halder, de IJzertijdboerderij Dongen en het 

Oertijdmuseum (met ArcheoHotSpot) in Boxtel.. Daarnaast sluiten we uitstapjes wat 

verder weg en/of naar exposities in de grotere musea zeker niet uit. 

 

 

Heusden 
 

Wat momenteel ook wordt voorbereid is een onderzoek op een gronddepot met grond 

die is vrijgekomen bij rioleringswerkzaamheden in Heusden. Deze grond bevat nog 

allerlei voorwerpen waarvan we willen proberen zoveel mogelijk te bergen en te 

determineren. Dit in samenwerking met Heemkundekring Onsenoort en de gemeente 

Heusden en begeleid door een archeoloog. Waarschijnlijk kan dit eind februari of begin 

maart starten. We houden u op de hoogte. 

 

 

Geslaagd bezoek aan het Archeologisch Depot 
 

Op woensdagmiddag 10 november 2021 

brachten we met ongeveer twintig leden 

een bezoek aan het Provinciaal Depot 

Bodemvondsten (ofwel het 

archeologisch depot) in ’s-

Hertogenbosch. In twee groepen werden 

we enthousiast rondgeleid door de 

beide depotbeheerders Ronald Louer 

(ook lid is van onze AWN afdeling) en 

Godfried Scheijvens. 

 

 

De twee groepen maakten een rondgang 

door het depot waarbij we zowel veel 

bijzondere vondsten te zien kregen als 

ook werden ingewijd in alle eisen 

omtrent het deponeren en bewaren van 

vondsten. Het is natuurlijk de bedoeling 

dat ons archeologisch erfgoed hier ‘voor 

de eeuwigheid’ veilig is en toegankelijk 

blijft voor onderzoek. Elke 

materiaalsoort stelt daarbij eigen eisen 

en dat maakt zo’n depot tot een 

veelzijdig ‘bedrijf’. 

 Behalve leerzaam was dit bezoek 

ook gezellig. Het is natuurlijk van belang 

dat we als vereniging ook elkaar wat 

beter leren kennen en in coronatijd was 

dit een van de weinige mogelijkheden 

om elkaar – met wat beperkingen – in 

levende lijve tegen te komen.
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Exposities 
 

Voor wiens archeologische belangstelling verder reikt dan de eigen regio zijn er 

momenteel in Leiden twee grote tentoonstellingen te zien die een bezoek beslist waard 

zijn. In het Rijksmuseum van Oudheden is dat t/m 22 mei God op aarde: Keizer 

Domitianus en in Museum Volkenkunde is nog t/m 27 maart Azteken te zien, een grote 

tentoonstelling met tal van bijzondere bruiklenen. 

 

 

 

Colofon – Wie zijn wij en waar bereikt u ons? 
 

AWN Afdeling 24 Midden Brabant 

Bestuur: 
Paul Taminiau, voorzitter. Email: taminiaupaul24@gmail.com 

Wim van Klaveren, penningmeester. 

Ruud Hemelaar, lid, coordinator veldwerk. 

Jacques van der Sommen, lid. 

Lauran Toorians, lid. 

Adviseur: 

Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog Tilburg. 

 

 

Miriam van den Dries heeft ons, zoals aangekondigd, verlaten. De vacature voor een 

secretaris staat nog open… 

 

 

Afdeling 24: Midden-Brabant, Nieuwsbrief nr. 2, januari 2021 

https://awn-archeologie.nl/afdeling/midden-brabant/. 

 

Contact: middenbrabant.24@awn-archeologie.nl 

Wim van Klaveren, 06-511.24.939 

 

 

     
 

 


