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Het bestuur van de AVL maakt u op het volgende attent:
Lezing – Jaarvergadering AVL
Op woensdag 14 mei 2008 is van 19.30 – 20.30 uur de jaarvergadering van de AVL. Hiervoor zijn
alle leden uitgenodigd. Aansluitend, van 20.30 – 22.00 uur, is er een lezing door Piet van der Gaauw.
Het onderwerp is: Archeologische Erfgoed Landschappen in Limburg. Deze lezing is voor iedereen
toegankelijk. Dit vindt plaats in het gebouw van de Heemkundevereniging Roerstreek, Kerkplein 1 te
Sint-Odiliënberg.
Samenvatting van de lezing: Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg
per 1 september 2007 ligt de verantwoordelijkheid voor het archeologiebeleid vooral bij de
gemeenten. De Provincie heeft haar betrokkenheid beperkt tot een aantal gebieden die van
provinciaal belang worden geacht. Daartoe is de keuze gemaakt voor het aanwijzen van zgn.
archeologische aandachtsgebieden. Archeologische aandachtsgebieden zijn representatieve en
relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan
archeologische waarden.
Het uitgangspunt van het provinciaal beleid ten aanzien van de geselecteerde gebieden is niet de
bescherming van het gehele aandachtsgebied maar een hoge kwaliteit van het archeologisch
onderzoek. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen dus wel plaats vinden in de geselecteerde gebieden,
maar alleen als er in een vroegtijdig stadium adequaat archeologisch onderzoek wordt verricht. Er
worden immers waarden verwacht die van provinciaal belang zijn. Onderzoek in een vroegtijdig
stadium biedt tevens mogelijkheden om door planaanpassing de meest waardevolle vindplaatsen te
behouden en de cultuurhistorische structuur en identiteit van het landschap te versterken en zichtbaar
te maken.
Door het archeologisch onderzoek in Limburg te concentreren in aandachtsgebieden kan de kwaliteit
en het rendement van het onderzoek verbeterd worden en kunnen verkeerde keuzes worden
voorkomen.

De Neanderthalers komen: op zoek naar vuistbijlen
Van 15 maart – 28 september 2008 loopt in het Limburgs Museum in Venlo de tentoonstelling
Neanderthalers in Europa. De expositie rekent af met het stereotiepe beeld van een primitieve
mensensoort, een holbewoner, die met knuppel wild om zich heen slaand aan de kost probeerde te
komen of zijn medesoortgenoten de schedel insloeg. Nieuw onderzoek, in het veld en laboratorium,
heeft er toe geleid dat onze ideeën bijgesteld moeten worden, al blijven er natuurlijk vragen te over. Al
die nieuwe gegevens maken het ook mogelijk een fysieke reconstructie te maken van mannen,
vrouwen en kinderen en zo komen de Neanderthalers als het ware tot leven en heel dichtbij de
bezoeker van de tentoonstelling.
Heeft u een vuistbijl of vermoed u dat het er een is, laat het ons weten. U kunt uw bericht sturen aan
l.verhart@limburgsmuseum.nl. Om op de hoogte te blijven van actuele informatie kunt u ook de
website www.limburgsmuseum.nl raadplegen.

Voorlopig programma voor de Neanderthaldag op 24 mei 2008 in het Limburgs
Museum te Venlo
Algemene activiteiten (Voor actuele informatie: www.limburgsmuseum.nl):
11.00 uur. Start activiteiten met determinatie van vondsten, een vuursteenbewerker aan de slag, een
boekenstand en rondleidingen over de tentoonstelling.
11.30 uur. In de filmzaal wordt de film Quest for fire vertoond.
Lezingen: Omdat de capaciteit van de zaal voor de lezingen beperkt is verzoeken wij u zich schriftelijk
of per e-mail aan te melden. Er zijn aan de dag geen kosten verbonden. 13.30-14.00: Philip van
Peer: Neanderthalers en meer buiten Limburg.
14.00-14.30: Gerrit Dusseldorp: Over het foerageergedrag van Neanderthalers.
14.30-15.00: Alexander Verpoorte: Waar de Maas bewaart: de rivier als archief voor de
oude steentijd.
Koffie/theepauze

15.30-16.00:
16.00-16.30:
16.30-17.00:

Jean Pierre de Warrimont: Sporen van de Neanderthaler en zijn voorgangers in
Limburg.
Eelco Rensink: Van Lascaux tot Eyserheide. 'Moderne' jagers uit het
Magdalénien in Limburg, ruim 14.000 jaar geleden.
Uitloop voor vragen en discussie.

Let op!
Omdat de capaciteit van de zaal voor de lezingen beperkt is verzoeken wij u zich schriftelijk of per email aan te melden. Er zijn aan de dag geen kosten verbonden. Limburgs Museum, Postbus 1203,
5900 BE Venlo, e-mail: info@limburgsmuseum.nl

Centre Céramique – Maastricht: 1 juni 2008 - 11 januari 2009, expositie "over goden en
doden"
De tentoonstelling "over goden en doden"vertelt over de religieuze beleving en de omgang met de
doen van de vroegere bewoners van Maastricht in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Aan
de hand van archeologische vondsten worden verschillende verhalen verteld. In het bijzonder is er
aandacht voor het Romeinse heiligdom, de daar vereerde goden en het geloof van de Romeinen in
het Schimmenrijk, hun hiernamaals. Aan de hand van grafvondsten wordt ingegaan op de
begrafenisrituelen van de Romeinen en de eerste christenen. Andere hoofdstukken belichten de
opkomst van het christendom in Maastricht en de rol van de eerste bisschoppen: van de komst van
Servatius tot de moord op Lambertus en de verplaatsing van diens stoffelijk overschot naar Luik door
Hubertus.

Vooraankondiging Archeologiedag AVL
Het voorlopige programma van de Archeologiedag op zaterdag 25 oktober 2008 is gewijd aan
onderwerpen die actueel zijn in de provincie. Deze dag is voor iedereen toegankelijk. De locatie is: het
theater en de foyer van KUMULUS, Herbenusstraat 89 te Maastricht. Het voorlopige programma, met
zes lezingen, ziet er als volgt uit:
- 10.00 – 10.15 uur: Opening en huishoudelijke mededelingen (Rob Paulussen (voorzitter AVL) en Lita
Wiggers (voorzitter stichting SAAL)).
1. Philip van Peer/KU-Leuven. 10.15 – 10.50 uur. Onderwerp: Midden en Oud Paleolithicum van
Kesselt-Op de Schans bij Maastricht.
2. Gilbert Soeters/gemeente Maastricht. 10.50 – 11.25 uur. Onderwerp: En de boer ... hij ploegde

voort, in het Lanakerveld (NL).
3. Tim Vanderbeken/ZOLAD. 11.25 – 12.00 uur. Onderwerp: Metaaltijden in het Lanakerveld (B).
- Middag pauze: 12.00 – 13.30 uur.
- Van 13.30 – 14.00 uur twee korte films, waaronder een documentaire van het archeologisch
onderzoek Bandkeramische vindplaats Kelmond/Beek, door Jim Pepels/Vincent Frenken i.s.m. de
stichting In onzen Lande van Valckenborgh en nog een verrassingsfilm.
4. Sander Hakvoort/ ADC ArcheoProjecten, Amersfoort. 14.00 – 14.35 uur. Onderwerp: Een heiligdom
bij Lomm? Een rechthoekige cultusplaats en begravingen uit de Midden- en Late IJzertijd.
5. Karen Jeneson/VU Amsterdam. 14.35 – 15.10 uur. Onderwerp: Landgebruik en mobiliteit in de
Romeinse tijd in Limburg.
6. Jack Geraeds. 15.10 – 15.45 uur. Onderwerp: De kasteeltuin van kasteel Montfort.
- Borrel: 15.45 – 16.45 uur.
De kosten, inclusief koffie/thee/borrel, exclusief lunch, bedragen 7.50 €. U kunt zich inschrijven door
7.50 € over te maken op de Rabobank rekening 1326.61.004 van de Stichting Archeologie Actueel
Limburg te Geulle (vermeld uw naam en telefoonnummer). Tijdens de middagpauze kunt u uw eigen
meegebrachte lunch nuttigen in het café naast het theater. Op vijf minuten loopafstand van het theater
zijn er tevens diverse eetgelegenheden aanwezig.

