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Lezing Ria Berkvens
Zoals eerder aangekondigd komt op donderdag 14 april Ria Berkvens een lezing geven.
Dat gebeurt weer in het inmiddels vertrouwde Wijkcentrum De Back in Tilburg. Ria
Berkvens 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 zowel archeologie als cultuurhistorie. Zij is dan ook zeer goed ingevoerd in
de wet- en regelgeving op dit gebied en heeft veel ervaring met hoe verschillende
overheden hiermee omgaan. 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 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? En uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te
stellen.
De invoering van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld,
ook dit jaar weer tot in de zomer. Het
gaat om een wet waarin alles met
betrekking tot de openbare ruimte in
deze ene wet wordt samengebracht. De
verantwoordelijkheid hiervoor wordt
dan vrijwel volledig bij de gemeentes
neergelegd en dat gaat grote gevolgen
hebben, ook voor erfgoed en archeologie. In principe wordt hiermee ook de
rol van de burger groter, zeker in combinatie met de invoering van het Europese
Verdrag van Faro dat recht op en verantwoordelijkheid voor erfgoed direct bij de
betrokkenen legt, dus bij ons allemaal. Het zal duidelijk zijn dat dit kansen biedt, maar
ook gevaren met zich meebrengt. Waakzaamheid zal meer dan ooit nodig zijn.
Deze avond vindt plaats in Wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33, 5037
MJ Tilburg (www.zorgvliedtilburg.nl/wie-zijn-wij/wijkcentrum-de-back/). We,
beginnen om 20.00 uur. Introducés zijn welkom. Om een indicatie te hebben van het
aantal bezoekers is het fijn als u zich vooraf wilt aanmelden. Dat kan via:
middenbrabant.24@awn-archeologie.nl.
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Excursie naar Vught
Na een inleidende lezing is er
gelegenheid om de expositie te bekijken
waarbij ook deskundige toelichting zal
worden gegeven.
De tentoonstelling biedt veel
nieuws, want Vught is zo’n plaats waar
tot voor kort nauwelijks archeologisch
onderzoek werd gedaan. Pas recent is
daar verandering in gekomen, met
bijzondere resultaten.
Vught is bijzonder interessant. De
plaats in beduidend ouder dan ’s-Hertogenbosch en was mogelijk in de vroege
middeleeuwen de hoofdplaats van
Taxandrië. Later, na de opkomst van
Den Bosch kwamen er enkele grotere
kloosters en een aantal grote woningen
van edellieden en rijke burgers. Opmerkelijk is ook dat er al in de middeleeuwen twee parochiekerken op korte
afatsnd van elkaar stonden.
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).

Op zaterdag 21 mei brengen we een
bezoek aan Vught waar in mei en juni
een tentoonstelling is te zien over recent
archeologisch onderzoek in die
gemeente Deze expositie is te zien in De
Petrus, de voormalige Sint-Petruskrk in
het centrum van Vught. Dit monumentale gebouw van architect Carl Weber is
verbouwd en herbestemd tot openbare
bibliotheek en cultureel centrum en De
Petrus huisvest ook het Vughts Museum.

Nationale Archeologiedagen
Op 17, 18 en 19 juni zijn dit jaar de Nationale Archeologiedagen. Het plan is om die
dit jaar – opnieuw in samenwerking met de Gemeente Tilburg – in te vullen aan de hand
van omwaterde huizingen en kastelen in de regio. Dit lijkt ineens een ‘modieus’
onderwerp, maar de vele aandacht voor dit thema is niet onterecht. De precieze invullen
van onze bijdrage als AWN-afdeling is nog niet uitgewerkt, maar we denken aan een
inleidende lezing (door kastelenkenner Bas Aarts) op vrijdagavond en op (waarschijnlijk) zondag een busrit langs een aantal relevante locaties, plus op diezelfde (en
misschien nog meer) locaties gedurende dag gidsen die informatie verstrekken aan
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mensen die niet met de bus, maar op eigen gelegenheid deze plekken willen bezoeken.
Archeologie staat daartbij voorop, dus het wordt meer dan ‘gebouwen bekijken’.
Omdat de AWN-regio
regio Midden
Midden-Brabant groot is – en onze menskracht beperkt –
leggen we de focus op Tilburg en omgeving (Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk,
Hilvarenbeek). Daarnaast willen we nadrukkelijk ook de heemkundekringen in de hele
regio uitnodigen hierbij aan te haken. Het bestuur gaat hiervoor deze kringen nog
benaderen, maar eigen inbreng is zeker ook welkom.

Aan het activiteitenprogramma
programma voor na de zomer wordt nog gewerkt. Gepland worden
in elk geval nog een excursie en een lezing. Excursiemogelijkheden in de regio die beslist
nog in ons verdere programma zullen terugkeren zijn onder meer het Streekmuseum
Alphen, Museum Romeins
ns Halder, de IJzertijdboerderij Dongen,
Dongen het Oertijdmuseu
Oertijdmuseum (met
ArcheoHotSpot) in Boxtel en heet museum in het Hertogsgemaal Gewande (b
bij Empel).
Daarnaast sluiten we uitstapjes wat verder weg en/of naar exposities in de grotere
musea zeker niet uit.

Ledenvergadering
Dinsdag 15 februari vond een ledenvergadering plaats met aansluitend een lezing door
ons medelid Ruud Hemelaar. De opkomst was minder groot dan we hadden gehoopt
gehoopt,
hoewel er ook nieuwe belangstellenden aanwezig waren. Het bestuur stelde zich voor en
zette uiteen wat de plannen zijn
zijn.. Verder werd een kort financieel verslag gegeven over
de jaren 2020 en 2021. Dit verslag is inmiddels door een kascommissie bestaande uit
twee leden goedgekeurd.
Doordat de techniek niet optimaar meewerkte, werd de lezing deels
geïmproviseerd. Bezwaarlijk
k bleek dat niet te zijn en de aanwezigen kregen een indruk
van de mogelijkheden die diverse websites bieden om zelf thuis onderzoek te doen.
Links naar de besproken sites zijn ook te vinden op onze website. Mede door de
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improvisatie werd het zowel digitaal als met de aanwezigen een erg interactieve lezing
en er werd nog druk nagepraat. Wegens de toen nog heersende coronaregels moesten
we om tien uur het pand verlaten.

Bestuursleden gezocht
Voor onze afdeling zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris. Hebt u belangstelling
of kent u iemand die deze functie in het bestuur zou kunnen (en willen) vervullen, laat
ons dat dan weten.
Ook het landelijke hoofdbestuur van de AWN heeft vacatures, namelijk voor een
voorzitter en een penningmeester. Tevens wordt nog gezocht naar belangstellenden
voor de landelijke werkgroepen deskundigheidsbevordering, onderwijs en PR&C.
Kandidaten kunnen zich melden bij het hoofdbestuur: secretaris@awn-archeologie.nl.

Heusden
In samenwerking met Heemkundekring Onsenoort en met medewerking van de
gemeente Heusden is op de zaterdagen 5 en 19 maart onderzoek gedaan op een
gronddepot met grond die is vrijgekomen bij rioleringswerkzaamheden in Heusden
(vesting). Met metaaldetector, hark, schop of met de hand werden tal van voorwerpen
geborgen, van scherven en botmateriaal tot munten en een vrijwel gave lantaarn (zie de
foto’s hieronder).
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De aanzet voor dit onderzoek werd gegeven door John Schellekens die al erg lang
in Heusden en in het Land van Heusden en Altena actief is. Binnenkort wordt met de
gemeente Heusden en met Ronald van Genabeek als waarnemend archeoloog voor deze
gemeente geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over het schoonmaken en
inventariseren van de vondsten. Eén van de plannen is om ook de basisscholen in de
gemeente Heusden hierbij te betrekken.

Hilvarenbeek
Aan de zuidrand van Hilvarenbeek is al
enige tijd een opgraving gaande op een
terrein met vondsten – onder meer
enkele graven met mooie grafgiften – uit
de Merovingische tijd (7e-8e eeuw).
Een aantal vrijwilligers hebben
hier meegewerkt en dit is nog steeds
mogelijk zo lang het veldwerk loopt.
Belangstellenden die nog niet eerder
hebben meegewerkt kunnen zich
melden bij onze veldwerkcoördinator
Ruud Hemelaar:
ruudhemelaar@hccnet.nl.
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Voorbij: NBAG Voorjaarsstudiedag
Zondag 3 april vond in Oirschot weer een geslaagde lezingendag plaats, georganiseerd
door het Noordbrabants Archeologisch Genootschap (www.nbag.nl), een stichting
die zich bij uitstek richt op amateurs in de archeologie in Noord-Brabant. Het thema van
de dag was ‘omgrachte huizen en kastelen’ en er waren acht interessante lezingen
waarbij ook de regio Midden-Brabant goed in beeld kwam. Naast de lezingen zelf is een
bezoek aan deze studiedagen van NBAG ook altijd interessant vanwege de mogelijkheid
om medegeïnteresseerden te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen of vragen voor te
leggen.

Reconstructie van het triclinium in het paleis van Domitianus. © 2021 Learning Sites, Inc

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.

Het vrijleggen van een beeld van de
Azteekse godin Tlaltecuhtli bij de
Templo Mayor, Mexico Stad.
© Proyecto Templo, Mayor, Foto:
Leonardo López Luján
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Colofon – Wie zijn wij en waar bereikt u ons?
AWN Afdeling 24 Midden Brabant
Bestuur:
Paul Taminiau, voorzitter. Email: taminiaupaul24@gmail.com
?? (vacature), secretaris
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.
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