
                                                                                Secretariaat adres: Indigolaan 766, 5044SK Tilburg      Tel. 013-5359457 

                                                                       Emailadres: nbgarcheologie@gmail.com                        www.nbag.nl 

                                                                       De stichting is gevestigd te ’s-Hertogenbosch             KvK nummer: 58007539       

                                                                       Bank Rabobank  NL29Rabo0108584534 

                                       
Noord-Brabants Archeologisch Genootschap           
      

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

 
UITNODIGING      
            ’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2021. 

 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Op zondag 7 november 2021 vindt (uiteindelijk) de internationale thematische studiedag plaats in 
Oirschot met sprekers uit België en Nederland. Het thema van de dag is: 
 

Merovingers tussen hemel en aarde,  
in het gebied tussen  Maas en Schelde 

Een belangrijke bijdrage zal er zijn vanuit het project “Rural Riches” van de Universiteit Leiden. 
Een project gesteund door de Europese Onderzoeksraad. Het project brengt een nieuwe visie op de 
Merovingische economie, grafritueel, uitwisseling en artisanale productie na de val van het 
Romeinse Rijk.  

Locatie: Café – Zaal ’t Vrijthof 
  Molenstraat 6 
  5688 AD Oirschot 
  Tel: 0499 – 571442 
 
De kosten bedragen € 30 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is inbegrepen: de catalogus 
Merovingische kralen uit Oost-Brabant, koffie, thee en de lunch (soep en broodjes). In verband met 
de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk 29 oktober 2021 aan ons 
retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór 2 november 2021 naar: 
nbgarcheologie@gmail.com 
 
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij.  
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
Tekent met vriendelijke groet, 
 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG 

 
NB. Indien de dan geldende corona maatregelen eisen stellen aan het deelnemen van de 
studiedag dan houdt het NBAG zich daaraan.  
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Programma internationale Najaarsstudiedag NBAG 
 

Merovingers tussen hemel en aarde,  
in het gebied tussen Maas en Schelde 

 
Oirschot, zondag 7 november 2021 

 
10.00 uur   Ontvangst 
 
10.15 uur  Opening Najaarsstudiedag Noord-Brabants Archeologisch 

Genootschap 2021 
   Peter van Nistelrooij, voorzitter van NBAG 
 
10.25 uur  Leven en dood binnen een rurale maatschappij in de Pagus Rien van 

de 4de tot 8ste eeuw 
Rica Annaert Vlaams agentschap voor het Onroerend Erfgoed 

 
11.10 uur  Rural Riches: een nieuwe visie op de uitwisseling van producten, in 

het bijzonder die van kralen, in de Mervingische samenleving. 
  Mette Langbroek, Universiteit Leiden 
 
11.40 uur Presentatie catalogus Merovingische kralen uit Oost-Brabant 
  Floor Teunissen van Manen, Universiteit Leiden 
 
12.00 uur  Een claim op het land, Merovingers op bronstijdgrafheuvels in Beerse 

(Provincie Antwerpen), site Krommenhof. 
Bart De Smaele, Archeologisch studiebureau Hembyse 

 
12.30 uur   Lunch 
 
13.30 uur  Een samenleving opbouwen: de kolonisatie en vroege bewoning in de 

pagus Texandrië (500-650) 
 Merovingische nederzettingen en meer specifiek over de kolonisatie van de Kempen in de 6de 

en vroege 7de eeuw aan de hand van grafvelden en nederzettingen 
Frans Theuws, Universiteit Leiden 

 
14.15 uur  De vroegmiddeleeuwse nederzetting en het bijbehorende grafveld aan 

de Roggestraat in Herentals (Provincie Antwerpen). 
Annelies de Raymaeker, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen 

 
15.00 uur  Pauze 
 
15.30 uur  Alphen Revisited. Archeologische opgravingen in het Merovingisch 

grafveld Alphen (Provincie Noord-Brabant), Opgraving Plangebied 
Alphen-Appelloods 2015. 
Maurice Janssen, SAGA Archeologie, Landgraaf 

 
16.15 uur   Sluiting 
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