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Aan de (amateur)archeologen van 
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden 
 

UITNODIGING 
  
        ‘s-Hertogenbosch, februari 2016. 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op  
zondag 3 april 2016. Het thema van de studiedag is: 
 

Van WOII tot Caesar 
Archeologie van Oorlog en Conflict in Brabant 

 

Conflicten zijn van alle tijden! Daarentegen staat het archeologisch onderzoek naar schansen uit de 
Tachtigjarige Oorlog, vestingwerken uit de late middeleeuwen en slagvelden uit verschillende perioden nog in 
de kinderschoenen. Daar komt echter langzamerhand verandering in en dus is de 69e studiedag van de 
NBAG gewijdt aan Conflictarcheologie. 
 
Aan de hand van verschillende Brabantse vindplaatsen en een enkel Limburgs voorbeeld geven de vijf 
presentaties een beeld van de ontwikkeling van het archeologisch onderzoek naar oorlogen en conflicten 
door de tijd heen, inclusief de meerwaarde van dit onderzoek. De archeologische neerslag van kampen, 
slagvelden en verdedigingswerken zijn stille getuigen van traumatische gebeurtenissen die destijds een enorme 
impact moeten hebben gehad. Soms zijn die plekken nog herkenbaar in het landschap en behoren ze tot ons 
collectieve geheugen, soms zijn het nieuwe ontdekkingen bij archeologisch onderzoek. 
 
Beginnend met WOII gaan we terug in de tijd langs verschillende conflicten die zich op Brabantse bodem 
hebben afgespeeld om te eindigen met de recente, spectaculaire ontdekking van de resten van de oudst 
bekende veldslag in Nederland. De strijd tussen Germaanse stammen en de legioenen van Caesar bij Kessel. 
 

Locatie:   
Café – Zaal ’t Vrijthof 
Molenstraat 6 
5688 AD Oirschot 
Tel: 0499 – 571442 
 

De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en 
broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier 
uiterlijk 29 maart 2016 aan ons retourneert.  
U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór die datum naar: nbgarcheologie@Gmail.com  
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij. De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is de Markt van 
Oirschot. 
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
tekent met vriendelijke groet, 

         Peter van Nistelrooij, voorzitter van het NBAG 
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Programma 69e studiedag NBAG 
 

Van WOII tot Caesar 
Archeologie van Oorlog en Conflict in Brabant 

 
 

Oirschot, zondag 3 april 2016 
 

 
10.00 uur Ontvangst  
 
10.30 uur Opening en Inleiding 
Richard Jansen en Eugene Ball 
Dagvoorzitters Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 
 
10.40 uur 
Wat wordt daar opgeblazen? We weten het niet.... 
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Brabant en Noord-Limburg 
Drs. Jos van der Weerden (BAAC) 
 
11.25 uur 
De Belgische Opstand in Brabant 
Een kampement uit 1830-1839 in Rijen  
Drs. Jan Roymans (RAAP) 
 
12.10 uur 
Brabant versus Gelre 
Een uniek Italiaans vestingwerk in Ravenstein uit de 16e eeuw  
Drs. Eric van der Kuijl (Hamaland Advies) en Ir. André Viersen (BBA)  
 
12.55 uur Lunch 
 
14.00 uur 
Vechten om Eindhoven tijdens de Opstand 
Archeologische wapenvondsten uit de stads- en kasteelgrachten  
Drs. Nico Arts (Gemeente Eindhoven) 
 
15.00 uur 
Caesar in Brabant? 
Een veldslag tussen Romeinen en Germanen bij Kessel  
Prof. Dr. Nico Roymans (VU) 
 
16.15 uur Afsluiting   


