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Nieuwsbrief, nr. 9, mei 2022 

 

 

Afdeling 24: 
Midden-Brabant 

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

middenbrabant.24@awn-archeologie.nl 

 

 

 

 

11 Mei: bezoek aan de opgraving in Hilvarenbeek 
 

Wat begon als een opgraving met enkele graven aan de zuidrand van Hilvarenbeek 

groeide uit tot het onderzoek van een groot Merovingisch grafveld uit de periode rond 

600 na Chr. met ruim 150 graven. Veel van die graven bevatten bijzondere grafgiften: 

munten,sieraden, vaatwerk (ook glas) en in enkele gevallen wapens. In een aantal geval-

len is de dode hier bijgezet in een kist die in een grotere kist – een houten grafkamer – is 

geplaatst. Ook zijn sporen aangetroffen van een gebouw dat mogelijk dateert uit dezelf-

de periode. 

 Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door ADC Archeo-

projecten uit Amersfoort en 

loopt al meerdere weken. Re-

gelmatig werken ook vrijwil-

ligers van de AWN en van de 

lokale heemkundekring mee. 

Op woensdag 11 mei is er 

om 13.00 uur een rondlei-

ding speciaal voor AWN-

leden (en introducés). We 

krijgen dan een toelichting 

door Fokko Kortlang, die de 

opgraving coördineert. Het 

terrein bevindt zich aan de 

zuidrand van de bebouwde 

kom van Hilvarenbeek, aan de 

straat met de naam Wagen-

maker. Die is bereikbaar via 

de Zadelmaker die weer een 

zijstraat is van de Gelder-

straat (die iets verderop Es-

beekseweg gaat heten). 

 De opgraving is iedere 

woensdagmiddag om 14.00 
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uur te bezoeken voor belangstellenden, maar wij krijgen dus een eigen rondleiding die 

daaraan voorafgaat.. Uiteraard mag u dan ook om 14.00 uur opnieuw aansluiten. 

  Meer informatie over deze opgraving is te vinden op de website van het ADC en is 

daar via de bewakingscamera op het terrein ook live te bekijken: 

www.archeologie.nl/nieuws/2022/3/22/opgravingen-grafveld-hilvarenbeek-live-te-

volgen?rq=Hilvarenbeek. 

 

   
 
Foto’s Jacques van der Sommen. De reconstructietekening van internet. 

 

 

 

21 Mei: excursie naar Vught 
 

Op zaterdag 21 mei brengen we een bezoek aan Vught waar tot en met 3 juli een 

tentoonstelling is te zien over recent archeologisch onderzoek in die gemeente. Deze 

expositie is te zien in De Petrus, de voormalige Sint-Petruskerk 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. 

 

 
 

We reizen met eigen vervoer naar Vught en worden om 14.00 verwacht in De Petrus, 

Heuvel 2 in Vught. Na een inleidende lezing worden we rondgeleid over de expositie en 

na afloop kan er nog een korte wandeling worden gemaakt langs de locaties waar 

onderzoek is gedaan. In verband met de catering (koffie / thee) stellen we het op prijs 

waanneer u zich voor deze excursie vooraf wilt aanmelden: middenbrabant.24@awn-

archeologie.nl. 
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 Binnenkort stelt het Vughtse gemeentebestuur het ‘Beleidskader archeologie 

Vught 2022’ vast. Dat is bijzonder, want tot voor kort was de gemeente Vught niet 

bepaald ‘archeologie-minded’. Wel is recent op een aantal plaatsen in Vught 

archeologisch onderzoek gedaan met in een aantal gevallen spectaculaire vondsten. In 

de tentoonstelling is materiaal te zien uit opgravingen op het Maurickplein, het 

Marktveld, kasteel Spreeuwenburg (in de Taalstraat) en op kasteel Maurick. 

 Vught is in de geschiedenis van Noord-Brabant relatief onbekend, maar heeft een 

bijzonder interessant verleden. De plaats is 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 (Bossche) burgers. Opmerkelijk is ook dat er al in de 

middeleeuwen twee nogal grote parochiekerken op korte afstand van elkaar stonden. 

Van de Sint-Lambertuskerk staan de imposante toren en het koor nog overeind, de Sint-

Pieterskerk (bij het huidige Maurickplein) verloor met de komst van de reformatie haar 

functie, raakte in verval en werd uiteindelijk gesloopt. De neogotische Petrus is er de 

opvolger van. Bekend is natuurlijk ook kasteel Maurick. 

 

De Stichting Erfgoed Vught geeft 

viermaal per jaar het blad Schatten van 

Vught uit en omvat ook een werkgroep 

archeologie (www.erfgoedvught.nl). 

 

Onder redactie van Ad van den Oord en 

Ottie Thiers verscheen eind 2020 het 

boek Twee bijzondere dorpen. Geschiede-

nis van Vught en Cromvoirt, een uitgave 

van de Stichting Erfgoed Vught. Dit rijk 

geïllustreerde boek bevat ook hoofd-

stukken over de archeologie en de 

middeleeuwse geschiedenis van Vught. 

 

 

 

Nationale Archeologiedagen 
 

Op 17, 18 en 19 juni zijn dit jaar de Nationale Archeologiedagen. AWN 24 Midden-

Brabant doet hieraan mee, opnieuw in samenwerking met de Gemeente Tilburg. Als 

thema kozen we voor ‘omwaterde huizingen en kastelen’ in de regio. Het onderwerp 

staat recent in de belangstelling. De recente lezingendag van het Noord-Brabants 

Archeologisch Genootschap (NBAG) was eraan gewijd met meerdere interessante 

lezingen en het laatstverschenen nummer van het tijdschrift In Brabant is een 

themanummer over kastelen. In de planning en uitvoering werken we ook nauw samen 

met de Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen (www.brabantskasteel.nl). Het ligt 

ook in onze bedoeling om samen te werken met de diverse heemkundekringen in de 

regio. Die zijn hierover nog niet benaderd (dat is in voorbereiding), maar zij mogen zich 

natuurlijk ook alvast spontaan melden. 
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 Nog niet alle details zijn ingevuld, maar zoals het plan er nu uitziet, openen we op 

vrijdagavond met een inleidende lezing door kastelenkenner (en AWN-lid) Bas Aarts. Op 

zondag is er dan voor de liefhebbers een busrit langs een aantal relevante locaties in 

Tilburg en naaste omgeving, eveneens onder leiding van Bas Aarts. Omdat een touring-

car uiteraard een beperkt aantal plaatsen biedt, proberen we diezelfde (namiddag) op 

diezelfde (en hopelijk nog meer) locaties gidsen te hebben die informatie verstrekken 

aan mensen die op eigen gelegenheid deze plekken willen bezoeken. Met name hiervoor 

is samenwerking met heemkundekringen belangrijk. Archeologie staat bij dit alles 

voorop, dus het wordt meer dan ‘gebouwen bekijken’. 

 

 
 

De voorbereiding van dit alles is in volle gang. In een volgende Nieuwsbrief komen we 

met meer details. Leden die een bijdrage willen leveren – op welke manier dan ook – zijn 

van harte welkom. 

 

 

 

Algemene ledenvergadering AWN (landelijk) 
 

Op zaterdag 11 juni 2022 vindt in het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 TG 

Borger de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de landelijke AWN. Hiervoor 

zijn uiteraard alle AWN-leden uitgenodigd. Aansluitend op de vergadering is er een leuk 

middagprogramma. Aanmelding voor deze dag is mogelijk tot en met zondag 5 juni door 

een mail te sturen naar secretaris@awn-archeologie.nl . De agenda van de ALV en de 

stukken worden gestuurd naar degenen die zich hebben aangemeld (controleer de 

spamfolder als er na een week na aanmelding geen bevestiging is binnengekomen). 

 Het programma is als volgt: 

10.30 - 11.00 Ontvangst 

11.00 - 11.05 Introductie door Fred van den Beemt (oud voorz. AWN Noord-Nederland) 

11.05 - 11.20 Welkom door Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum 

11.20 - 13.00 Algemene Ledenvergadering 

13.00 - 13.45 Lunch 

13.45 - 16.30 Middagprogramma 

Rondleiding museum en Oertijdpark met prehistorische activiteiten, 

bezoek aan de Educatieve opgraving, bezoek aan het Geopark de 

Hondsrug: Expeditiepoort IJstijden. 

16.30 - 17.00 Afsluiting met een hapje en een drankje in het Hunebedcentrum 

 

Geef bij uw aanmelding, naast uw lidmaatschapsnummer, naam en afdeling, aan: 
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- of u alleen voor het ochtendprogramma (tot 13.00 uur) komt of ook voor lunch en 

middagprogramma. Aan de lunch en het middagprogramma zijn kosten verbonden, 

namelijk € 17,50 per persoon; 

- of u bij deelname aan de lunch eventuele dieetwensen hebt; 

- of u introducés meeneemt. Zij zijn welkom, maar hebben geen stemrecht. 

 

 
Foto Hunebedcentrum, Borger. 

 

 U wordt verzocht het bedrag van € 17,50 over te maken op de bankrekening van 

de Penningmeester AWN: NL40 INGB 0000 5778 08. met vermelding van uw naam en 

adres. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie 

over de ALV, de onderliggende stukken en de wijze van betaling. Let op dat betaling 

zonder aanmelding tot problemen kan leiden (betalingen worden pas achteraf 

gecontroleerd). De stukken voor de ALV worden zodra deze gereed zijn ook op de 

landelijke website geplaatst en zijn te vinden via de op de website geplaatste 

uitnodiging. 

 

 

 

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 vrijkwam 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. Dit project krijgt 

een vervolg doordat nu een aantal basisscholen in de Gemeente Heusden meedoen. De 

kinderen krijgen ter plekke enige uitleg en gaan dan zelf op zoek op het gronddepot. 

 

 

 

Geslaagde lezing 
 

De lezing die Ria Berkvens op 14 april 

verzorgde, was bijzonder interessant. 

Vanuit de praktijk in de regio Zuidoost-

Brabant gaf zijn inzicht in de wet en 

regelgeving met betrekking tot archeo-

logie en erfgoed, zowel nu als in de 

steeds weer uitgestelde Omgevingswet. 

 

 

 

 Wat gaat er goed en wat kan er 

beter en welke rol kan de geïnteres-

seerde burger – lid van de AWN of een 

heemkundekring – hierin spelen? Die rol 

is niet fictief, maar vereist wel een goede 

voorbereiding en een flinke dosis vast-

houdendheid. 
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 Ook de bedenkelijke toestand 

waarin de beroepsarcheologie verkeert, 

kwam ter sprake. De bedrijven zijn 

commercieel en concurreren elkaar al 

jaren naar de bodem, ten koste van de 

inhoud en de academische integriteit. 

Het recente rapport van de Raad voor 

Cultuur zette deze problematiek op-

nieuw op de agenda. 

 Hopelijk leidt dit niet zozeer tot 

extra regels, maar wel tot de hand in 

eigen boezem in de sector en steun van 

overheidswege om het functioneren (en 

het imago) van de commerciële archeo-

logie weer op peil te krijgen. 

 

 

 

 

 

Bestuursleden gezocht 
 

Nog steeds zijn we voor onze afdeling 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. We zijn vooralsnog een kleine vereniging met een klein, informeel 

opererend bestuur met de ambitie om de archeologie in Midden-Brabant in de 

schijnwerpers te zetten. 

 

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. 

 

 

 

Gratis eBooks en foto’s 
 

Veel mensen met belangstelling voor Nederlandse archeologie hebben ook interesse in 

het oude Egypte en de culturen van het Nabije Oosten en zullen daarover ook wel eens 

een boek kopen. Een internet-antiquariaat waar dat kan is Meretseger Books met een 

gespecialiseerd (en vaak erg prijzig) aanbod, ook 

over Afrika en het oude Amerika. Naast die boek-

handel biedt Meretseger (François Olivier) op de 

website ook geheel gratis een groot aantal antiqua-

rische en vaak erg zeldzame boeken aan in gedigi-

taliseerde vorm. Ook is er een beeldbank met vele 

duizenden foto’s die eveneens gratis kunnen 

worden gedownload en rechtenvrij kunnen worden 

gebruikt: www.meretsegerbooks.com. 

 

In november 1922 – dit jaar dus een eeuw geleden –

ontdekte Howard Carter (1874-1939) in de Vallei 

der Koningen het graf van Tutanchamon (KV 62). 

Hier een portret van Carter in dit graf. 

 
Foto Griffith Institute University of Oxford. Courtesy of 

www.meretsegerbooks.com.  
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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, coördinator veldwerk 

Jacques van der Sommen, lid 

Lauran Toorians, lid 

Adviseur: 

Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog Tilburg 

 

 

 

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 

 

 

 

 

     
 

 

 

 


