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Welkom in 2021
Wat een vreemd jaar hebben we achter ons. Veel veranderde: ons sociaal gedrag, ons
reisgedrag, onze vakanties en nog veel meer. Wel zijn we in veel opzichten juist meer
samengebracht. Wat voor archeologische sporen dit gaat nalaten, weten we nog niet. Dat
is voer voor toekomstige generaties.
Wij, als liefhebbers van de archeologie, moeten ons richten op het bestaande verleden en de resten daarvan. De bekende en liefst ook de nog onbekende aspecten daarvan. Die zoektocht blijft inspireren en we willen dat met AWN Afdeling 24 ook samen
doen. Vandaar dat we een goed gevuld programma hebben opgesteld voor het nieuwe
jaar. Het eerste jaar dat we als afdeling opnieuw actief waren, werd het ons door Corona
lastig gemaakt bijeenkomsten te organiseren en we zullen moeten afwachten wat in
2021 mogelijk blijkt, maar aan de organisatie zal het niet liggen.
In deze Nieuwsbrief leest u over deze plannen, maar ook over de beslist niet geringe prestaties die AWN Afdeling 24 reeds heeft verricht in haar eerdere levensfase.
Een aantal van die hoogtepunten zullen we in deze en de komende Nieuwsbrieven belichten.
U allen een gezond en actief 2021 toegewenst
Paul Taminiau, voorzitter
~~ * ~~
Een nieuw jaar: AWN Afdeling 24 nodigt uit - LEZING
Bij de start van een nieuw jaar hoort een
Nieuwjaarsbijeenkomst. Uiteraard
hoort daar een drankje bij en een gelegenheid om elkaar wat beter te leren
kennen, maar we bieden ook een lezing
en we nodigen u allen uit, zowel AWN
leden als alle andere geïnteresseerden in
archeologie in Midden-Brabant. Deze
bijeenkomst is gepland voor vrijdag 26
februari, om 16 uur in Loon op Zand.
Uiteraard blijven we afhankelijk
van Covid-19 en de maatregelen om het
virus in te dammen. Maar hoop verloren

is al verloren. De lezing tijdens deze bijeenkomst heeft als onderwerp de eerste
resultaten van het recente archeologische onderzoek van het prehistorisch
grafveld langs de Udenhoutseweg in
Berkel-Enschot (tegen de kom van
Udenhout, allemaal gemeente Tilburg).
De spreker is Joris Brattinga, archeoloog werkzaam bij opgravingsbedrijf
ARCHOL en veldleider van dit onderzoek. Dit grafveld is groot, gaaf en bijzonder en bij de uitwerking die op het
veldwerk volgt worden de modernste
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kan bij de winkels aan het Oranjeplein
(de Weteringstraat begint hier tegenover) of bij cultureel centrum De Wetering (hoek Kloosterstraat-Ecliptica) op
een loopafstand van 5 minuten. Daar
bevindt zich ook een bushalte (‘Oranjeplein’) voor bussen lijn 136. Het busstation (lijnen 300 en 301) is ongeveer 15
minuten lopen van de Weteringstraat en
al deze bussen rijden van Tilburg naar
’s-Hertogenbosch (via Waalwijk) v.v.

technieken ingezet om het maximale aan
informatie uit al het materiaal te halen.
Het ligt in de bedoeling dat bij een deel
van deze uitwerking ook leden van de
AWN betrokken zijn.

Aanmelden
Wij ontvangen u hier graag om 16 uur.
Omdat we niet weten wat Corona op dat
moment nog voor ons in petto heeft, is
wel extra belangrijk dat u zich voor deze
Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing aanmeldt. Dat kan op dit adres: middenbrabant.24@awn-archeologie.nl (dus niet
het gmail-adres uit de vorige Nieuwsbrief!).
Mocht er eind februari nog een
beperking gelden op het aantal mensen
dat bij elkaar kan komen dan geldt ‘wie
het eerst komt…’.

Joris Brattinga
De bijeenkomst vindt plaats in
Het Uilennest in loon op Zand, een culturele werkplaats in een oud fabriekspand
waar in 2019 ook de Nationale Archeologiedagen te gast waren. Het adres is
Weteringstraat 17a, 5175 CA Loon op
Zand (zie ook www.indenuilenhoek.nl).
De Weteringstraat is een doodlopende
straat in het centrum van Loon op Zand
en er is geen parkeerruimte. Parkeren

Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door Triborgh Gebiedsontwikkeling en de Gemeente Tilburg.

Jaarprogramma
Het is beslist niet de bedoeling dat het in 2021 bij een Nieuwjaarsbijeenkomst blijft. In
de wetenschap dat ook in dit nieuwe jaar Corona nog een rol zal spelen, hebben we als
bestuur toch een activiteitenprogramma in de steigers gezet. Wat mag u verwachten?
Voor april staat er een voorjaarslezing op de rol. Die wordt verzorgd door Arjan
Louwen en het onderwerp is ‘Urnenvelden in Nederland’. Louwen is verbonden aan de
Universiteit van Leiden en hij hoopt binnenkort te promoveren op dit onderwerp. Hij
kan dus als geen ander het urnenveld in Berkel-Enschot/Udenhout in een breder perspectief plaatsen.
In mei en september organiseren we excursies. Die zijn nog niet definitief ingevuld. Mogelijkheden in de regio zijn onder meer het Streekmuseum in Alphen, Museum
Romeins Halder bij Sint-Michielsgestel of de IJzertijdboerderij Dongen. De mogelijkheid
om een opgraving te bezoeken, houden we zeker in het oog en ook tentoonstellingen
buiten de regio hebben onze aandacht.
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Op 18, 19 en 20 juni (vrijdag tot en met zondag) vinden weer de Nationale Archeologiedagen plaats. Hieraan gaan we zeker deelnemen, maar ook hiervoor zijn nog
niet alle details ingevuld. We werken samen met de gemeentelijk archeoloog van Tilburg en samenwerking met een of
meer heemkundekringen behoort beslist tot de mogelijkheden.
Ook in oktober plannen we weer een lezing en het is
beslist de bedoeling dat bij al deze gelegenheden de leden
en belangstellenden elkaar ook informeel kunnen treffen. In
november willen we actieve middag of avond organiseren
met, door en voor de leden. Bij dit alles geldt steeds dat suggesties welkom zijn. Meldt ze bij het bestuur via middenbrabant.24@awn-archeologie.nl.
Verder geldt bij dit alles het voorbehoud dat Coronamaatregelen het moeten toelaten.
Omdat we nadrukkelijk graag in levende lijve kennismaken met de leden van onze afdeling hebben we nog niet overwegen digitale bijeenkomsten te organiseren.

Praktisch
Recent besloot de AWN in een (digitale) ledenvergadering dat de vereniging voortaan
een nieuw logo voert en ook een nieuwe naam heeft: AWN Nederlandse Archeologie
Vereniging. Dit gebeurde met respectievelijk 73 en 52 procent van de stemmen en wij
voegen ons daarnaar. U ziet boven deze nieuwsbrief dan ook een ander logo en een andere naam dan boven de vorige.
Belangrijker voor onze afdeling is dat we nu ook een eigen plek hebben op de
website van de landelijke vereniging: https://awn-archeologie.nl/afdeling/middenbrabant/. U vindt hier nieuws van en over onze afdeling en er is ook een contactformulier. Rechtstreeks mailen naar het bestuur van Afdeling 24 Midden-Brabant kan via middenbrabant.24@awn-archeologie.nl. Het eerder vermelde gmail-adres vervalt daarmee.
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VERWACHT: Nieuwe opgraving langs de Enschotsebaan in Berkel-Enschot
het proefsleuvenonderzoek is gebleken
dat in het plangebied sporen van middeleeuwse bewoning, zoals huisplattegronden, aanwezig zijn uit de periode
van de tiende tot de twaalfde eeuw.
Indien de situatie rond Corona
het toelaat kunnen geïnteresseerden
met archeologische veldervaring als
vrijwilliger deelnemen aan de deze opgraving. Nadere informatie volgt nog in
de volgende nieuwsbrief en/of op de
website van de AWN Afdeling MiddenBrabant (https://awnarcheologie.nl/afdeling/middenbrabant/).

Voorafgaand aan de bouw van een
nieuwe woonwijk werd in 2010 net buiten de bebouwde kom van Enschot een
grote opgraving uitgevoerd langs de Enschotsebaan. De resultaten waren meer
dan bijzonder, met de vondst van een
boerenerf uit de late bronstijd/vroege
ijzertijd en een grote concentratie middeleeuwse huisplattegronden daterend
vanaf de achtste tot de dertiende eeuw.
Naar verwachting zal in het voorjaar van 2021 een nieuwe opgraving
worden uitgevoerd in het aanpalende
gebied. Aanleiding is wederom huizenbouw in een gebied van circa 5 ha. Uit

Vacatures – vrijwilligers gezocht
Voor het bestuur van onze afdeling zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris.
Miriam van den Dries heeft deze functie met veel inzet vervuld, maar had vanaf het begin aangegeven dit slechts één jaar te kunnen doen. We zoeken voor haar dus een opvolger (m/v). Iemand die in overleg met de voorzitter vergaderingen voorbereid, notulen
maakt en in elk geval een deel van de communicatie/correspondentie binnen het bestuur en met de buitenwacht onderhoudt. Affiniteit met archeologie is natuurlijk een
pre, maar geen vereiste. Wie op dit vlak (in het verenigingsleven of beroepsmatig) enige
ervaring heeft en deze taak op korte termijn kan overnemen is zeer welkom. De AWN is
een organisatie van en voor vrijwilligers en ook de bestuurstaken zijn dus onbezoldigd.
Voldoening brengt het zeker.
Daarnaast zoeken we iemand die de communicatie (pr), inclusief deze nieuwsbrief en het onderhouden van de website, (mede) voor zijn of haar rekening wil nemen.
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur (middenbrabant.24@awnarcheologie.nl). 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.

Het veldwerk aan de Udenhoutseweg, Berkel-Enschot, aan het eind van de eerste week.
Eigen foto’s AWN Afdeling 24
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Project GRAFKERAMIEK opgraving Udenhoutseweg
AWN Afdeling 24 wil in 2021 het recente onderzoek van het prehistorisch grafveld aan
de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot ondersteunen met het Project GRAFKERAMIEK.
Bij deze opgraving zijn ruim 100 stuks keramiek aangetroffen. Deels zijn dat urnen met
crematieresten, deels bijgiften in de graven.
Na een opgraving worden na registratie vaak alleen de meest bijzondere aardewerkvondsten behandeld, geconserveerd en/of gerestaureerd. In het project GRAFKERAMIEK is het de bedoeling dat we dit keer aandacht schenken aan de hele collectie
uit het grafveld. We zorgen er dan voor dat alle aardewerkvondsten zorgvuldig worden
schoongemaakt en dat alle fragmenten terug bij elkaar worden gepuzzeld en geplakt. De
meest kwetsbare en bijzondere vondsten worden geconserveerd door het Restauratieatelier Restaura. Restaura zal verder het hele project GRAFKERAMIEK van onze AWN
Afdeling 24 professioneel begeleiden. Dat betekent ook een basisopleiding voor de
deelnemende leden. In dit project werken we verder samen met het opgravingsbedrijf
ARCHOL uit Leiden, met Triborgh (opdrachtgever van het opgraving), met de gemeente
Tilburg en met de provincie Noord-Brabant.
Of dit Project GRAFKERAMIEK in 2021 werkelijk kan doorgaan, is nog afhankelijk
van de situatie omtrent Corona en een succesvolle subsidieaanvraag bij het Fonds voor
Cultuur Participatie.

Een fraai versierde urn uit het grafveld Udenhoutseweg, Berkel-Enschot. Foto Archol
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AWN Afdeling Midden-Brabant, versie 1.0: een stukje geschiedenis
Onze AWN afdeling werd opgericht in 1984 en heeft dus al een lange geschiedenis. En een
roemrijke. We zouden kunnen zeggen dat toen versie 1.0 actief was, en nu – na een ‘winterslaap’ - versie 2.0 van dezelfde afdeling. In een korte serie kijken we met bestuurslid van het
eerste uur Frans van Nuenen terug op een vijftal hoogtepunten uit het verleden. We beginnen
in Oosterhout.
De afdeling is toen zeven jaar actief geweest en in die tijd zijn tal van bijzondere
veldprojecten uitgevoerd. Daarmee werd
de archeologische rijkdom in de regio vaak
op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht. Dat dit opviel, blijkt ook
uit het feit dat bij het eerste jubileum een
special van het toenmalige AWNledenblad Westerheem (jaarg. 38, nr 2,
april 1989) geheel kon worden gewijd aan
de activiteiten van Afdeling 24.

De huidige AWN Afdeling 24 MiddenBrabant lijkt dan wel een nieuwe vereniging te zijn, in feite kent de afdeling een
voorgeschiedenis die teruggaat tot in de
jaren tachtig van vorige eeuw. In de vorige
Nieuwsbrief is hierover al kort geschreven.
Het waren jaren waarin archeologisch onderzoek veel minder evident was dan tegenwoordig het geval is. In Oost-Brabant
floreerde de archeologie dankzij onderzoek
van de universiteiten uit Amsterdam en
Leiden, maar in de rest van de provincie
was dat buiten de grote steden veel minder
het geval.
Tot 1984 werkte Henk Stoepker als
gemeentelijk archeoloog in Tilburg, maar
in dat jaar werd zijn functie opgeheven.
Toen hij vertrok, besloot een aantal mensen het stokje van de archeologie in Tilburg en omstreken zo goed en zo kwaad
als mogelijk over te nemen. Zo werd de
AWN Afdeling Midden-Brabant opgericht
om de archeologische belangen in de regio
te kunnen behartigen.

Veldcursus en een opgraving in Oosterhout
in 1985
In de eerste maanden van 1985 kreeg de
net opgerichte AWN afdeling de mogelijkheid om samen met de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een opgraving van een
Romeinse nederzetting aan de Molensteeg
in Oosterhout uit te voeren. Een flitsende
start en meteen de gelegenheid voor de
leden om de belangrijkste vaardigheden
van het archeologisch veldwerk onder de
knie te krijgen. Op een aantal zaterdagen
leerden de AWN-leden de basisbeginselen
van het archeologische veldwerk zoals het
tekenen van sporen, het uitzetten van meetsystemen, het waterpassen en inmeten van
sporen, het couperen en verder documenteren van de sporen en andere zaken van
belang bij een archeologisch onderzoek.
De aangeleerde vaardigheden bleken later
hun nut te bewijzen.
Dit onderzoek van de Romeinse
nederzetting in 1985 was meteen een mijlpaal. Lange tijd was er in West-Brabant,
behalve losse vondsten, nauwelijks enige
kennis beschikbaar over de bewoningsgeschiedenis in de Romeinse tijd. Pas vanaf
het einde van de jaren negentig kwam
daarin verandering met de resultaten van
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grote opgravingen in Breda (zoals Steenakkers en HSL) en in Oosterhout (onder
meer plangebied De Contreie). De nederzetting uit de Romeinse tijd aan de Molensteeg te Oosterhout is een van de eerste in
het westen van de provincie die archeologisch kon worden onderzocht.
Daarbij bleef het echter niet. De
belangrijkste vondst was de plattegrond
van een zogenoemd porticushuis, een
houten huis met aan de buitenkant een houten gaanderij die aangeduid wordt met de
naam porticus en mogelijk werd ontleend
aan de Romeinse architectuur. Het porticushuis in Oosterhout is een van de eerste
voorbeelden van dit huistype dat in ZuidNederland is aangetroffen. Tot op de dag
van vandaag discussiëren archeologen over
de betekenis van dergelijke porticushuizen.
De meeste voorbeelden ervan zijn aangetroffen in de Civitas Batavorum en de
vondst van het huis in Oosterhout, en later
een exemplaar in Breda, was de basis voor
de hypothese om de westgrens van dit

stamgebied ten westen van Breda moet
hebben gelegen.

Reconstructie (maquette) van een porticushuis dat is opgegraven gevonden in
Breda-Steenakker. Foto Erfgoed Breda
De resultaten van dit belangrijke eerste
onderzoek van de AWN Afdeling 24 Midden-Brabant werden door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
gepubliceerd: W.J.H. Verwers & L.I.
Kooistra, ‘Native house plans from the
Roman period in Boxtel and Oosterhout’,
Berichten ROB 40 (1990) 251-284.

Figuur 11 uit de publicatie van Verwers & Kooistra: de plattegrond van het porticushuis
(Huis I) met daaronder een weergave van de relatieve diepte van de paalsporen.
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Digitaal speuren
Onder meer het internet biedt steeds meer mogelijkheden om ook thuis aan pc of laptop
archeologisch onderzoek te doen. Zo lopen er al diverse projecten om met behulp van
bijvoorbeeld digitaal beschikbaar kaartenmateriaal, luchtfoto’s, satellietdata en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) te speuren naar locaties met een archeologische
potentie. Natuurlijk kan iedereen die digitaal vaardig is hiermee zelf aan de slag, maar
het kan ook in groepsverband in de eigen regio. Voor onze AWN Afdeling is het mogelijk
daarbij professionele ondersteuning te krijgen en het bestuur hoort dan ook graag of
hier belangstelling voor bestaat. We kunnen dan in overleg vaststellen wat we precies
gaan doen en op welke manier we de deelnemers het best kunnen begeleiden en helpen.
Het resultaat zou kunnen zijn dat er ‘nieuwe’ nog onbekende grafheuvels worden
gevonden, maar ook sporen uit het recentere verleden kunnen zeker interessant zijn.
Denk aan historische legerkampen, sporen uit de Tweede Wereldoorlog of oude wegen
en paden die nu niet meer als zodanig in gebruik zijn. Uiteraard moeten de vondsten
vervolgens in het terrein worden gecontroleerd en daarbij is professionele ondersteuning nodig. Zoals iedereen weet (of hoort te weten) is ‘graven met het doel oudheidkundige vondsten te doen’ bij wet verboden wanneer dit gebeurd zonder vergunning. Voor
gravend (of borend) onderzoek hebben we dus de ondersteuning nodig van gecertificeerde professionals. En die zijn er, ook voor de AWN.

De Nieuwsbrief en ander nieuws
Met deze Nieuwsbrief willen wij de leden van AWN Afdeling 24 en andere belangstellenden drie à viermaal per jaar
informeren over activiteiten en plannen,
en voorzien van tips en informatie
waarvan we mogen aannemen dat die
interessant zijn voor iedereen met belangstelling voor archeologie, vooral in
de regio.
Belangrijk actueel nieuws mailen
we in voorkomende gevallen rechtstreeks naar de leden, maar dat doen we
bij voorkeur niet te vaak. Nieuws is verder te vinden op de website:

https://awnarcheologie.nl/afdeling/middenbrabant/. Uiteraard houden wij ons
aanbevolen voor tips en suggesties.
Wanneer iemand van de leden ervaring
heeft met het maken en verzenden van
nieuwsbrieven of het bijhouden van een
website dan is die uiterst welkom. Anders gezegd: het bestuur is op zoek naar
een ‘pr-medewerker’ die het bestuur wil
komen versterken. U hoeft het uiteraard
niet alleen te doen.
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Colofon – Wie zijn wij en waar bereikt u ons?
AWN Afdeling
fdeling 24 Midden Brabant
Bestuur:
Paul Taminiau, voorzitter.
Miriam van den Dries, secretaris (wie volgt haar op?).
Wim van Klaveren, penningmeester.
Ruud Hemelaar,, lid, coordinator veldwerk.
veldwerk
Jacques van der Sommen, lid.
Lauran Toorians, lid.
Adviseur:
Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog Tilburg.
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