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▲ Leden van het Bergse In den Scherminckel leiden de bezoekers enthousiast rond. Met hun hobby willen ze de geschiedenis tot leven brengen. ,,Je ontdekt hoe mensen 
leefden, wat ze aten, of ze arm of rijk waren.” FOTO PETER BRAAKMANN/PIX4PROFS

Driedimensionaal puzzelen, speur-
werk en zelfs gezichtsreconstruc-
ties, zoals je die in spannende cri-
meseries ziet: bij archeologie komt
meer kijken dan je denkt. Dat is de
vele bezoekers van de open dagen
in het Archeologisch Depot in Ber-
gen op Zoom en bij Stadsarcheolo-
gie in Steenbergen het afgelopen
weekend wel duidelijk geworden.
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Leden van het Bergse In den Scher-
minckel leiden de bezoekers enthou-
siast rond. Met hun hobby willen ze
de geschiedenis tot leven brengen,
vertelt Jan Hopstaken. ,,Je ontdekt
hoe mensen leefden, wat ze aten, of
ze arm of rijk waren.” Het is niet te

geloven hoeveel er in de bijna vijftig
jaar dat de club nu bestaat al naar bo-
ven is gehaald. 

Honderden aardewerken potten,
beenderen, pijpjes, kruiken en zelfs
een bot van de wolharige mammoet,
opgegraven in de buurt van Wouw.
Wekelijks zijn de leden van In den
Scherminckel in de weer om scher-
ven te rubriceren, te wassen en uit-
eindelijk in elkaar te puzzelen tot een
pot of schaal. Opgravingen worden
alleen gedaan als er ergens bouw-
werkzaamheden of andere ‘grond-
verstoringen’ zijn. ,,Want de bodem
is ons archief, daar ga je niet in wroe-
ten. Die laat je voor toekomstige ge-
neraties”, legt Hopstaken uit. 

Bij rondleidingen met kinderen
scoort Hopstaken altijd met de pis-
potten. ,,Dan vertel ik hoe je daar

vroeger een centje mee kon bijver-
dienen bij de leerlooierij. Vlakbij za-
ten de lakenvolders: allebei stinkende
beroepen. Die families trouwden
vaak met elkaar.”

Broer en zus Arjan van Loon en Pe-
tra Otten kijken vol interesse naar de
pijpjes in een vitrinekast. Zelf heeft
Van Loon er al veel gevonden, als hij
met zijn metaaldetector op zoek gaat
naar bijvoorbeeld munten en kogels
in de buurt van Wouw. ,,Ik moet va-
ker bukken voor zo’n pijpje dan voor
iets van metaal.” En dat wil wat zeg-
gen, want metaal heeft hij ook al veel
gevonden. ,,Ik heb alleen al zo’n 250
musketkogels liggen.” 

Zus Petra vertelt hoe de hele fami-
lie al van jongs af aan met het archeo-
logievirus is besmet. ,,Als kleine kin-
deren gingen we met hele gezin gra-

Als we echt
iets bijzonders
vinden, dan is
dat voor de
stad. Dat
houden we niet
voor onszelf
– Petra Otten,
bezoeker

ven bij Kijk in de Pot.” En het fami-
lievirus is nog steeds niet uitgewoed.
,,Maar als we echt iets bijzonders vin-
den, dan is dat voor de stad. Dat hou-
den we niet voor onszelf.”

Even verderop bij Stadsarcheologie
Steenbergen dreigt het vuur uit te
gaan tijdens een demonstratie vuur
maken. ,,Dan gebruik je toch gewoon
een aansteker”, reageert een kind
alert. Maar aanstekers waren er niet
tijdens de ijstijd, wordt hem uitge-
legd. Het was gisteren één van de vele
activiteiten tijdens de archeologiedag
aan het Doornedijkje in Steenbergen.

Veel belangstelling was er voor
pijl- en boogschieten, speerwerpen.
In de tentoonstellingsruimte werden
vragen beantwoord over opgravingen
en de voorwerpen die daarbij zijn ge-
vonden.

Bodem brengt geschiedenis tot leven


