
Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen en Startbijeenkomst CARE in het Groene Woud 

28 april 2019 -  De Tienschuur van boerderij de Hagelaar, Best 

 

 

 

Op zondag 28 april was de sfeervolle Tiendschuur bij boerderij de Hagelaar het decor van de Brabantse 

inspiratiedag voor de Nationale Archeologiedagen, waarop de startbijeenkomst van het project 

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud, onderdeel van het internationale project Community 

Archaeology in Rural Environments (CARE) centraal stond. 

De dag werd gemodereerd door Patrick Timmermans, directeur-bestuurder van Erfgoed Brabant, die de 

aanwezige archeologen, heemkundigen en andere erfgoedliefhebbers in zijn openingswoord opriep om 

ook dit jaar weer massaal deel te nemen aan de Nationale Archeologiedagen, die plaats vinden op 11, 

12 en 13 oktober 2019.  

Als opening van de startbijeenkomst CARE in het Groene Woud, werd de vlag met het logo van het 

project door Patrick Timmermans onthuld. 

 



Het programma met lokale, regionale en internationale sprekers, bood een kennismaking met het 

onderwerp ‘Gemeenschapsarcheologie’ vanuit diverse invalshoeken. 

Harrie van Vroenhoven (Erfgoedvereniging Dye van Best) ging in op de rol die lokale 

erfgoedverenigingen kunnen spelen in de archeologie. Vervolgens benadrukte Tonnie van de Rijdt 

(voorzitter Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland) in haar presentatie het belang van 

samenwerking van burgers en beroepsarcheologen. Burgers kunnen volgens Tonnie van de Rijdt lokaal 

en regionaal archeologisch onderzoek verrijken. Onderzoek door burgers in hun eigen tuin kan 

waardevolle gegevens over dorpsvorming opleveren, die bij traditioneel onderzoek in het Nederlandse 

archeologisch bestel niet naar boven zouden komen.  

Carenza Lewis, (University of Lincoln, internationaal projectleider van CARE), gaf een bevlogen 

presentatie over de ervaringen en resultaten die tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedaan met 

community archaeology. Zo leverde het onderzoek in Oost-Engeland opmerkelijke nieuwe inzichten op 

over de enorme impact van de Zwarte Dood op de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van 

nederzettingen.  

 

Johan Verspay (Universiteit van Amsterdam/University of West Bohemia, vertelde over de doelen en de 

aanpak van het project CARE in het Groene Woud, waar samen met de inwoners in eigen achtertuin 

gespeurd zal worden naar de (ontstaans)geschiedenis van zeven dorpen in het Groene Woud. 

Jeroen Naaijkens (vice-voorzitter Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud) belichtte de kansen 

die het CARE project biedt voor lokale gemeenschapsvorming. Samen speuren naar de geschiedenis van 

je dorp biedt mooie kansen om ook nieuwe inwoners bij de lokale gemeenschap te betrekken.  

Aan Henri Swinkels (Gedeputeerde Cultuur en Samenleving Provincie Noord-Brabant) was de eer om de 

officiële aftrap te geven voor het project. Carenza Lewis overhandigde hem, in haar rol als internationaal 

projectleider van CARE, een koffer met vergulde troffels, die hij overdroeg aan vertegenwoordigers van 

de erfgoedverenigingen en heemkundekringen in de zeven deelnemende dorpen.  



 

Dat er enthousiasme is voor de vernieuwende aanpak van CARE bleek na afloop uit de reacties uit de 

zaal: ook een aantal andere dorpen in Brabant gaven aan dat zij staan te trappelen om mee te doen aan 

het onderzoek van CARE! 


