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Afdeling 24:
Midden-Brabant
Welkom
Als nieuwe voorzitter van Afdeling 24: Midden-Brabant van de AWN - Vereniging van
Vrijwilligers in de Archeologie, heet ik iedereen warm welkom bij deze eerste
presentatie van ons bestuur. Voor mij is archeologie een invulling van mijn
nieuwsgierigheid. De wens om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, hoe processen
lopen, hoe samenlevingen zich ontwikkelen en mensen zich gedragen in het heden, maar
ook in een soms ver verleden. In de schaduw van het verleden kunnen we zoeken naar
sporen die daarvan getuigen en ons inzicht geven. Door de AWN komen we in contact
met de archeoloog en zijn werk en kunnen zo in aanraking komen met het echte
veldwerk en daar ook aan bijdragen. En wat is interessanter dan dat in de eigen regio te
doen? Hopelijk kunnen we vele Midden-Brabanders enthousiast maken en daarmee de
band tussen de bewoners en hun verleden versterken.
Paul Taminiau, voorzitter
~~ * ~~
De AWN-afdeling Midden-Brabant herleeft
Op 25 juni 1984 ging de AWN-afdeling
Midden-Brabant van start, afdeling 24
van – toen nog – de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland.
Deze afdeling beleefde een mooie start,
ontplooide tal van activiteiten en
groeide snel van ongeveer veertig naar
zo’n tachtig leden in 1989, maar
sukkelde tegen het eind van de eeuw in
slaap. De overgebleven leden vonden
grotendeels onderdak bij Afdeling 23
(AVKP Archeologische Vereniging
Kempen en Peelland) die ook als
‘contactadres’ ging fungeren. Enkele
andere leden sloten aan bij de
afdelingen West-Brabant (ook slapend)
en Zeeland.
Maar Afdeling 24 is nooit
opgeheven en het verlangen om weer op

eigen benen te staan leefde al enige tijd
bij enkele van de leden. Toen ook vanuit
de heemkundekringen in de regio de
wens werd geuit om weer ‘iets met
archeologie’ te kunnen doen en met het
gegeven dat de gemeentelijk archeoloog
van Tilburg, Guido van den Eynde,
toegang tot geïnteresseerden in de regio
node miste, werd besloten concrete
stappen te zetten.
Als proef werd in samenwerking
met de gemeente Tilburg en met enkele
heemkundekringen deelgenomen aan de
Nationale Archeologiedagen 2019. Met
name de dag waarop partijen zich
presenteerden en een aantal mensen
hun collecties exposeerden, was een
succes. Er werd overlegd met het
hoofdbestuur van de AWN – inmiddels
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AWN - Vereniging van Vrijwilligers in de
Archeologie – en met het bestuur van
Afdeling 23 (AVKP) en een nieuw
(voorlopig) bestuur ging aan de slag. En
toen kwam Corona.
Plannen om de leden en andere
geïnteresseerden bij elkaar te laten
komen, vielen daardoor in het water.
Dat betekent niet dat er geen plannen
zijn. We hopen het nieuwe jaar te
kunnen beginnen met een Coronabestendige Nieuwjaarsbijeenkomst,
maar ook voor dit najaar staan er al
mooie dingen op de rol. En in 2021 doen

we opnieuw mee aan de Nationale
Archeologiedagen.
De bestuursleden zijn vooralsnog
zelfbenoemd, maar dat moet natuurlijk
binnenkort veranderen. We zijn
uiteindelijk (onderdeel van) een
vereniging en de leden hebben inspraak.
Uit het ‘oude’ bestuur is Jacques van der
Sommen toegetreden tot het huidige
bestuur, zodat er op dat vlak continuïteit
is. Om problemen met ‘dubbele petten’
te voorkomen, is Guido van den Eynde
geen lid, maar wel adviseur van het
bestuur.

Wat we willen
Door nieuwe wet- en regelgeving is de rol van amateurs en vrijwilligers in de
archeologie de afgelopen decennia sterk veranderd. Maar zijn ook voor vrijwilligers nog
steeds veel mogelijkheden om actief te zijn. Na een basiscursus zoals de AWN die
aanbiedt, kan bijvoorbeeld in een aantal gevallen worden meegewerkt tijdens een
opgraving. Ook bij het uitwerken van vondstmateriaal kunnen vrijwilligers nog een rol
spelen. De AWN kan dus zorgen dat u als liefhebber gekwalificeerd bent en helpen bij
overleg met de bedrijven die nu het archeologisch onderzoek uitvoeren.
Wat steeds belangrijker is geworden, is de rol die burgers met kennis van zaken
kunnen vervullen bij het kritisch volgen van beleid (en de uitvoering daarvan). In
bestemmingsplannen dienen gemeentes rekening te houden met archeologische en
cultuurhistorische waarden die zij zelf niet altijd goed in het vizier hebben en ook bij de
uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte komt het erfgoed regelmatig in
de knel. De AWN kan hierbij met kennis en ervaring ondersteuning bieden. Veel
heemkundekringen doen dit al waar het gebouwd erfgoed betreft, net zoals zij roerend
en immaterieel erfgoed verzamelen en beheren. Voor de archeologie ontbreekt het daar
vaak aan kennis en vandaar ook vanuit de kringen het verzoek om Afdeling 24 nieuw
leven in te blazen.
Een praktisch knelpunt is
overigens dat heemkundekringen wel
(als kring) lid kunnen worden van de
AWN, maar dat er voor individuele leden
geen regeling bestaat om zoiets als
korting op een dubbel lidmaatschap
(heemkundekring + AWN) te bieden.
Hierover is wel overleg geweest, maar
het ‘probleem’ is niet opgelost.
Wat we zeker willen is kennis
delen en de mogelijkheid bieden om
liefhebbers in de archeologie in de regio
Opgraving van een Romeins graf in
met elkaar in contact laten te komen. We
Udenhout-Den Bogerd. Foto Gemeente
hopen dat Corona voorbij gaat.
Tilburg
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Waar is Afdeling 24 actief?
Volgens de regio-indeling van de AWN omvat Afdeling 24 de volgende gemeentes:
Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Hierbij is ook voor het
hoofdbestuur onduidelijk of Drimmelen en Geertruidenberg misschien niet beter bij
West-Brabant passen. Uiteraard willen we geen leden ‘wegsnoepen’ van andere
afdelingen, maar binnen de AWN hoort elk lid in principe bij een afdeling naar eigen
keuze en ook wij laten daarin iedereen graag vrij.
Leden van AWN Afdeling 24 vonden lang onderdak bij Afdeling 23 (AVKP) en in
enkele gevallen ook bij Afdeling 10 Zeeland (Afdeling 22 West-Brabant is slapend en
vind ook onderdak in Zeeland). Wij zijn die afdelingen erg dankbaar voor hun goede
zorgen en gaan natuurlijk niet concurreren. Wij blijven graag samenwerken en zullen
ook nog zeker enige tijd behoefte hebben aan hun ervaring en ondersteuning, zoals
natuurlijk ook de steun vanuit het landelijke hoofdbestuur van belang is.
Het huidige bestuur van Afdeling
24 bestaat nu uit leden die thuis zijn in
Tilburg en Loon op Zand en vooralsnog
is Tilburg de enige gemeente in de regio
met een eigen gemeentelijk archeoloog
(die ons adviseert).
Leden die elders in de regio
wonen, zijn nadrukkelijk uitgenodigd
met plannen of ideeën te komen met
betrekking tot hun eigen omgeving. Van
een vast onderdak – laat staan een
‘werkruimte’ – is vooralsnog geen
sprake en dit heeft ook nog geen
prioriteit. We willen eerst als werkgroep, dus als groep mensen, een start
maken. We beginnen bescheiden, maar
niet zonder ambities.
⇚ De AWN regio-indeling.

Activiteiten
Lezingen, bezoeken (eventueel ook deelname) aan opgravingen en andere excursies zijn
in Coronatijd lastig te organiseren, zeker voor een organisatie die zelf nog in de
kinderschoenen staat. Toch zijn er al plannen, zoals de deelname aan de Nationale
Archeologiedagen 2021 (18, 19 en 20 juni). Maar er wacht ook al een grotere ‘klus’.
Zojuist is aan de zuidrand van Udenhout op de bouwlocatie Berk&Hout begonnen
met het onderzoek naar een groot en naar verwachting goed bewaard gebleven
urnenveld. En het is de bedeling dat wij – Afdeling 24 – daarbij een actieve rol vervullen.
Dit wordt een breed opgezet onderzoek waarbij wordt ingezet op het veilig stellen van
alle mogelijke informatie dit grafveld kan bieden. Hiervoor wordt een breed scala aan
deskundigen ingezet.
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Met name bij het restaureren en conserveren van de aardwerkvondsten is het
nadrukkelijk de bedoeling dat vrijwilligers deelnemen, uiteraard onder deskundige
begeleiding. Maar al in eerdere stadia krijgen leden van de AWN de gelegenheid om
tijdens het onderzoek een kijkje te komen nemen, zowel op het terrein als – maar dit
moet nog worden uitgewerkt – tijdens een of meerdere uitstapjes naar de plaatsen waar
de vondsten nader worden onderzocht en uitgewerkt.

Voorafgaand aan het gravend onderzoek is in Udenhout medio september
elektromagnetisch onderzoek gedaan op een flinke oppervlakte, en met de bodemradar
gericht onderzoek gedaan op globaal 80 à 100 vierkante meter. Foto Ruud Hemelaar
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streeks mailen, maar dat doen we bij
voorkeur niet te vaak.
Wanneer iemand van de leden
ervaring heeft met het maken en
verzenden van nieuwsbrieven, of een
website wil/kan bouwen en
onderhouden dan is die uiterst welkom.
Anders gezegd: het bestuur is op zoek
naar een ‘pr-medewerker’ die het
bestuur wil komen versterken.

Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief
een vervolg krijgt. Drie à viermaal per
jaar informatie over activiteiten en
plannen, en met tips en informatie
waarvan we mogen aannemen dat die
interessant zijn voor iedereen met
belangstelling voor archeologie, vooral
in de regio. Met belangrijk actueel
nieuws kunnen we u natuurlijk recht-
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Wie zijn wij?
Slapend en onder de mooie paraplu van de AVKP is het ledenbestand van Afdeling 24
behoorlijk geslonken. Het is dus zaak her en der op de trom te slaan en potentieel
geïnteresseerden te laten weten dat we weer actief zijn. Vooralsnog vormen de
heemkundekringen daarvoor een belangrijke spreekbuis, maar de oproep is dus vooral:
zegt het voort.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Paul Taminiau, voorzitter. Paul is huisarts in ruste en volde in 2019 de AWNbasiscursus archeologie in Eindhoven.
- Miriam van den Dries, secretaris, is vanuit Heemkundekring Tilburg toegetreden toen
het bestuur van start ging. Wegens drukke werkzaamheden voor onder meer de Bond
Heemschut draagt zij haar taken als secretaris graag over. Hier hebben we dus een
vacature.
- Wim van Klaveren, penningmeester, is AWN-lid van het eerste uur en volgde in 2019 de
basiscursus. Het is vooral Wim geweest die ervoor heeft gezorgd dat Afdeling 24 wakker
is gekust.
- Ruud Hemelaar is een ervaren AWN’er, onder meer bekend als grondlegger van de
Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie (WIMA) die onderzoek
doet met grondradar en andere meettechnieken.
- Jacques van der Sommen was penningmeester van Afdeling 24 toen deze in slaapstand
ging. Hij belichaamt voor ons dus de continuïteit met het vorige bestuur.
- Lauran Toorians, historicus en taalkundige met een levenslange belangstelling voor
archeologie, werkt zo nu en dan ook als historicus en historisch-geograaf ten behoeve
van archeologisch onderzoek.
Als adviseur en steunpilaar heeft Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog
van Tilburg, zich aan het bestuur verbonden (dus niet als bestuurslid). Hij hecht eraan
de archeologie in de gemeente Tilburg (en in de regio) onder de mensen te brengen en
‘de burger’ daar ook bij te betrekken waar dat mogelijk is. Het ontbreken van een
vereniging van liefhebbers was hem al langer een doorn in het oog en hier kan – cliché –
Afdeling 24 zorgen voor een win-winsituatie.
Afgelopen zomer maakte Ruud Hemelaar de overstap van Afdeling 23 (AVKP)
naar onze afdeling. Hij woont weliswaar in Schijndel en dus buiten de regio, maar met de
enorme berg aan ervaring die hij meebrengt, is hij zeer welkom in ons midden. Zijn
motief om over te stappen, is dat in zijn beleving de AVKP te sterk is gericht op
Eindhoven en Helmond en daarmee de verdere regio verwaarloost. Of dat zo is, laten we
in het midden, maar het maakt ons ervan bewust dat Midden-Brabant groter is dan
Tilburg en Loon op Zand. Help ons om daar alert op te blijven.
In volgende nieuwsbrieven stellen we de bestuursleden graag nader voor.
Ondertussen nodigen wij alle geïnteresseerden in archeologie in Midden-Brabant uit om
AWN-lid te worden en aan te sluiten bij onze Afdeling 24: www.awn-archeologie.nl

Grafheuvels op de Regte Heide. Foto Henk Eilander / Wikimedia Commons
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Vacatures – vrijwilligers gezocht
Zoals hierboven al vermeld, hebben we momenteel twee vacatures. De belangrijkste is
die voor een secretaris. Wie op dit vlak (in het verenigingsleven of beroepsmatig) enige
ervaring heeft en deze taak op korte termijn kan overnemen van Miriam van den Dries is
zeer welkom. De AWN is een organisatie van en voor vrijwilligers en ook de
bestuurstaken zijn dus onbezoldigd. Voldoening brengt het zeker.
Als tweede zoeken we iemand de communicatie, inclusief deze nieuwsbrief,
(mede) voor zijn of haar rekening wil nemen. Kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur (zie het adres onderaan deze Nieuwsbrief). We zijn ons er overigens van bewust
dat de sekseverdeling in het bestuur niet bepaald in balans is. Daar zien we graag
verandering in komen. Ook de gemiddelde leeftijd (rond de 65) mag best omlaag.
Interessant
Veel wordt momenteel uitgesteld of afgezegd, maar wie iets verder op pad wil, zijn er
interessante dingen te zien. Zo wordt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de
bekende sarcofaag uit Simpelveld gerestaureerd. Dit gebeurt op zaal en dus voor
iedereen zichtbaar. De sarcofaag is uniek doordat hij aan de binnenkant is
gebeeldhouwd met onder meer een afbeelding van de villa waar de eigenaar van dit graf
bij leven zal hebben gewoond. De werkzaamheden duren naar verwachting tot in januari
2021 Meer informatie via www.rmo.nl/simpelveld

De restaurator aan het werk. Foto RMO, Leiden
Begin jaren 1970 brachten vissers bij Colijnsplaat een groot aantal altaren uit de
Romeinse tijd naar boven. Die zijn gewijd aan de godin Nehalennia en het werd duidelijk
dat hier ooit een tempel moest hebben gestaan. In 2005 is daarvan een replica op ware
grootte gebouwd in Colijnsplaat. Deze De replica kreeg algemene erkenning als het
tweede venster in de officiële canon van Zeeland en is inmiddels voor veel bezoekers
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een bijzondere plek voor bezinning en spiritualiteit. Onlangs is de website van deze
tempel vernieuwd: www.nehalenniatempel.nl

Foto Stichting Nehalennia, Colijnsplaat
Met deze altaren hebben we tientallen inscripties waarin de naam Nehalennia voorkomt,
grotendeels afkomstig van Colijnsplaat en Domburg. Van geen enkele andere inmheemse
god of godin in Noordwest-Europa komt de naam zo vaak voor in een inscriptie. Toch is
over Nehalennia weinig bekend en weten we niet wat de naam betekent of uit welke taal
die afkomstig is. De meeste altaren zijn te zien in Leiden (RMO) en in het Zeeuws
Museum, maar de tempel – hoewel nieuw – is ook een bezoekje waard.
~~ ** ~~
Colofon – waar bereikt u ons?
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Contact: awn.afdeling24@gmail.com
Wim van Klaveren, 06-511.24.939
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